






คำนำ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้
เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ นโยบาย  ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตาม ระเบียบทางราชการ  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นหน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ต้อง
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2563  โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย     
ผู้บริหาร ครู  บุคลากร  ตลอดจนนักเรียน  นักศึกษา  ที่มุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและผู้เก่ียวข้อง  และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือใน การกำกับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
 



สารบัญ 
   หน้า 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
บันทึกขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
คำนำ                                                                                                                               
สารบัญ                                                                                                                           
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา                                                                                             
 ส่วนที่  1  

 นโยบายรัฐบาล 1 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 
 นโยบาย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 
 ยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 
 ส่วนที่  2  

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 10 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 10 
 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 12 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 13 
 SWOT  วิทยาลัยฯ 13 
 แผนยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  การดำเนินงาน วิทยาลัยฯ 14 
 ส่วนที่  3  

 ข้อมูลอัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 17 
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  23 
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2562 25 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2563 28 
 สรุปงบหน้ารายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 31 
 ปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ 47 

  รายละเอียดโครงการตามภาระงานประจำ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

1 
โครงการ สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนอำเภอจะนะ 
64 

2 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งานและเครื่องโทรสาร 68 

3 
โครงการ ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Portfolio) 
72 

4 โครงการ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา 75 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
5 โครงการ ซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถยนต์ราชการ 79 
6 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ขนาดไม่เกิน 12  ที่นั่ง (รถตู้) 83 
7 โครงการ จัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุมเล็ก จำนวน 2  ตัว 87 
8 โครงการ จัดซื้อพัดลม  4   ตัว 91 
9 โครงการ จัดทำบตัรนักเรียน นักศึกษา   95 
10 โครงการ ลงทะเบียนเรียน 98 
11 โครงการ รับรายงานตัวนักเรียน ปี   101 
12 โครงการ Open  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 104 
13 โครงการ จัดทำวารสารประชาสัมพนัธ์     108 
14 โครงการ ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษา 112 
15 โครงการ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์งานแบบพน่หมึก 116 
16 โครงการ อบรมให้ความรู้ การผูกผ้าในพิธกีารต่าง ๆ   119 
17 โครงการ ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอำนวยการ  122 
18 โครงการ เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา 124 
19 โครงการ ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานบา้นพักครู บ้านพักผู้อำนวยการ  127 
20 โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 130 
21 โครงการ จัดทำพืน้ ค.ส.ล. วางที่นั่งหินเทยีม 133 
22 โครงการ ปรับภูมิทัศนบ์ริเวณด้านขา้งอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ชั้น  136 
23 โครงการ จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 139 
24 โครงการ ซ่อมและบำรุงรักษาห้องนำ้อาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝกึงาน 142 
25 โครงการ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 145 
26 โครงการ เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า บา้นพกัครู 148 
27 โครงการ จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล 151 
28 โครงการ จัดสร้างห้องนำ้ - ห้องส้วม 154 

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
29 โครงการ จัดทำแผนปฏบิัติราชการ ปี 2563 158 
30 โครงการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  4  ปี (2564-2567)  162 
31 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด 166 
32 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 170 
33 โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์กำลังคน V-cop 174 
34 โครงการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 177 
35 โครงการ จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจยัของสถานศึกษาดา้นการจัดการเรียนการสอน 180 



 
สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 
36 โครงการ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 183 
37 โครงการ ประชุมทางวชิาการดา้นงานวิจยั 187 
38 โครงการ จัดทำรูปเล่มงานวิจัยทางด้านการศึกษา   191 
39 โครงการ จัดทำSAR  2562 195 
40 โครงการ เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561-2562 198 

41 
โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา 

รางวัลพระราชทาน 2562 
201 

42 โครงการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบการประกันคุณภาพ 204 
43 โครงการ สำรวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้สว่นเสียในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 208 
44 โครงการ เดินตามรอยพ่อต้องครองชีวิตตามวิถีพอเพียง 211 

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  
45 โครงการ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    216 
46 โครงการ Big  coeaning  day 220 
47 โครงการ แข่งกีฬาภายในตา้นภัยยาเสพตดิ 225 
48 โครงการ ปูลกปา่รักษาธรรมชาต ิ 230 
49 โครงการ กิจการกองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 234 
50 โครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 239 
51 โครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 245 
52 โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 249 
53 โครงการ ประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ และการแข่งขันทักษะพืน้ฐาน 252 
54 โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 259 
55 โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณไีทย ในวันสำคัญของชาติ 264 
56 โครงการ อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม 269 
57 โครงการ เทคนิคจะนะจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ” 274 
58 โครงการ ประชุมผูป้กครอง 279 
59 โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 284 
60 โครงการ ปัจฉิมนิเทศ 2562 288 
61 โครงการ ปฐมนิเทศ  2563 292 
62 โครงการ ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษ  2562 296 
63 โครงการ จัดทำคู่มือ นักเรียน นักศึกษา  2563 300 
64 โครงการ กองทุนเงินให้กู้ยืม  กยศ. 304 



 
สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 
65 โครงการ แนะแนวศึกษาต่อ  2563 308 
66 โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์ 312 
67 โครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด 316 
68 โครงการ บริจาคโลหิต 320 
69 โครงการ ฟันสวย  ยิ้มใส  ใส่ใจสุขภาพ 324 
70 โครงการ อาชีวบริการ 328 
71 โครงการ 108  อาชีพ 332 

  ฝ่ายวิชาการ  
72 โครงการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขางาน 337 
73 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ 340 
74 โครงการ ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 343 
75 โครงการ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 346 
76 โครงการ นิเทศภายในสถานศึกษา 349 
77 โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 353 
78 โครงการ การสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน 356 
79 โครงการ ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) 359 
80 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์งาน 362 

81 
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
365 

82 โครงการ ประกวดประเมินผลวชิาโครงการ 368 
83 โครงการ ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ  ระดบั ปวช. 3  และ ปวส. 2 371 
84 โครงการ โครงการวันสำคัญ 374 
85 โครงการ โครงการส่งเสริมการอ่าน 378 
86 โครงการ ติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน    381 
87 โครงการ ปฐมนิเทศ ก่อนไปฝึกงาน 384 
88 โครงการ สัมมนาหลงัฝึกงาน 387 
89 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ 390 
90 โครงการ ปรับปรุงห้องโฮมเธียเตอร์ 393 

 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 
  แผนกวิชา  

91 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็ก 398 
92 โครงการ ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก 402 
93 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ และ เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม 406 
94 โครงการ จัดซื้อผ้าม่าน 410 
95 โครงการ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 413 
96 โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟา้ภายในแผนกวชิาชา่งก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 417 
97 โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งห้องปฏบิัติการนำ้ยาง 421 
98 โครงการ ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 424 
99 โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร ์ 427 
100 โครงการ จัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน 430 
  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

101 โครงการ จัดจ้างเหมากั้นผนังห้องเรียน  434 
102 โครงการ จัดซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารฯ 439 
103 โครงการ จัดทำลานคอนกรีตอเนกประสงค์    443 
104 โครงการ ปรับระดับดิน 447 
105 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะสำหรับ นักเรียน   10  ตัว 451 
106 โครงการ จัดทำแผนปฏบิัติการ 2563    455 
107 โครงการ ชุมชนสัมพันธ์     458 
108 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์งาน 462 
109 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   465 
110 โครงการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ    469 
111 โครงการ แข่งขันกีฬาภายใน ศนูย์ฯ 472 
112 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน  477 
113 โครงการ ประชุมผูป้กครอง 481 
114 โครงการ ปัจฉิมนิเทศ 485 
115 โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณไีทยฯ 489 
116 โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 494 
117 โครงการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 498 
118 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 501 

 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
119 โครงการ ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ    505 
120 โครงการ สอนเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อรองรับการทดสอบ V NET    508 
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  

พ 1 โครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 512 
พ 2 โครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนนุเพื่อคืนครูให้นักเรียน 515 
พ 3 โครงการ  Fix it center 518 
พ 4 โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 524 
พ 5 โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  527 
พ 6 โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 531 
พ 7 โครงการ อาชีวอาสา 535 
พ 8 โครงการ พัฒนากำลังคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 541 
พ 9 โครงการ พัฒนาศูนยป์ระสานงานการผลติและพัฒนากำลังคน 546 
พ 10 โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและวฒันธรรมสูป่ระตูอาเซียน  556 
พ 11 โครงการ ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   560 

 
  โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
จ 1 โครงการ จ้างยามรักษาความปลอดภัย 568 
จ 2 โครงการ พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดบัตำบล 571 
จ 3 โครงการ ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา 577 
จ 4 โครงการ อาชีวศึกษาประชารัฐ 580 
จ 5 โครงการ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวชิาชีพอำเภอสะเดา 587 
จ 6 โครงการ จัดตั้งกลุ่ม/ฝึกอาชีพ เอกชนสอนศาสนา 592 
จ 7 โครงการ จัดตั้งกลุ่มอ/ฝึกอาชีพ ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ 597 
จ 8 โครงการ เพิ่มทักษะการมีงานทำ 602 
จ 9 โครงการ ครูพี่เลี้ยงหอพักนักเรียน นักศึกษา   605 
  โครงการตามงบเงินอุดหนุนทั่วไป   

อ 1 โครงการ สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 610 
อ 2 โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 613 
อ 3 โครงการ การหารายได้ระหว่างเรียน 617 
อ 4 โครงการ ทุนนักเรียนเรียนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ 621 
อ 5 โครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน  625 

 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
  ภาคผนวก  
 สรุปการจัดสรรวัสดุฝึกการศึกษา ก 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ เงินบำรุงการศึกษา ข 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงการศึกษา ค 
 สรุปการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ งบลงทุน ง 
 สรุปการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินงบประมาณ งบลงทุน จ 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ฉ 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ช 
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิบริหารวิทยาลยัเทคนิคจะนะ  จงัหวดัสงขลา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
นำยธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ 

คณะกรรมกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
นำยประมูล   ทองขำว 

ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงนฤมล  เพ็ญมำศ 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยธรำเทพ   นำคเผือก 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยธีระชัย  บุญโสดำ 

งำนควำมร่วมมือ 
นำยพิศำล  นิยมยำตรำ 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์ 

นำงวิชชุดำ  คงวิทยำ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นำยสุชำติ   ทองสุข 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยธเนศ  บุญแท้ 

งำนประกันคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำยนิโรจน์  เพ็งศรี 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ 
และประกอบธุรกิจ  
นำยธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 

งำนปกครอง 
นำยชำญศิลป์  พรุเพชรแก้ว 

งำนแนะแนวและกำรจัดหำงำน 
นำงสำวรัญชิดำ  แก้วช่วง 

งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
นำยสุวิทย์   เชยบัวแก้ว 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นำยธำรำรัตน์ สันตรัตติ 

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
นำงสำวแวฮำฟเสำะห์ ภูยุทธำนนท์ 

งำนโครงกำรพิเศษ 
และบริกำรชุมชน 

นำยกอบศักด์ิ  ดิษโสภำ 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
นำงสำวธนิดำ  เลขำนุกิจ 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
นำยสุภำพ  สุขศรี 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำยมำนพ  บุญประเสริฐ 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นำยสมนึก  ธรรมชำต ิ

ช่ำงยนต์ 
นำยสรณวิชญ์  ชูพรหม 

งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
นำยสฤก  พรหมก ำเนิด 

แผนกวิชำ 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
นำยจรุงศักด์ิ ศรีมำลำ 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
นำยนฤชำติ สุวรรณชำตรี 

ช่ำงเช่ือมโลหะ 
นำยศรำวุธ   ชุมภูรำช 

ช่ำงก่อสร้ำง 
ว่ำที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ 

เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
นำงวิชชุดำ  คงวิทยำ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นำยสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 

กำรบัญชี 
นำงอภิลักษณ์  ไหมสุข 

เทคนิคพ้ืนฐำน 
นำยสุวิทย์  ตำตะนันท์ 

สำมัญ – สัมพันธ์ 
นำยสมจิตร   รัสวรรณโณ 

งำนกำรเงิน 
นำงสุธิษำ  บุญเรืองขำว 

งำนบัญชี 
นำงเจสุดำ  สุมังคโล 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำวจตุพร  ยอดศรี 

งำนบุคลำกร 
นำยสรณวิชญ์ ชูพรหม 

งำนทะเบียน 
นำยธเนศ   บุญแท้ 

งำนประชำสัมพันธ์ 
นำยวัชระ  สงวนอำสน์ 

งำนพัสดุ 
นำยนพฐพรข์  สถิตด ำรงกุลณ์ 

งำนอำคำรสถำนที่ 
นำยประสำน  หมินแดง 



 
 
 

ส่วนที่  1 
 
 
 
 



1 
 

ส่วนที่  1 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5)ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ  สอดคล้องกับการพัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพคน  และการยกระดับ
สถาบันการศึกษา และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงานคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มกีารปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

  วัตถุประสงค์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี๑๒   
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที ่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที ่ ่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและ
สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  

7. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ  การพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

8. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ สร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–257     เพ่ือ

ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย  ที่สำคัญของแผน
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายรัฐบาล 2563 

นโยบายรัฐบาล 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการให้มีการปฏิรูป   ด้าน
ต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
นโยบายที่ 2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์        
                 กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  

   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
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4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง ศาสนา
มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ ปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ 
วัฒนธรรมสากล  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี  
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่  

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด  

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6 จัดระเบียบสังคม  
 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
6.8 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา 

ขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่ 

เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 
อย่างจริงจัง  

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 

ภูมิภาคอาเซียน  
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม  

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย ให้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ  

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย  
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน 

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ พัฒนา

ประเทศ  
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาท่ีเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน 
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
4. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน อย่าง

ต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและประเมินผล

การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษา ทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษา 

11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 
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12. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานให้แก่ผู ้เรียนในทุกพื ้นที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
17. พัฒนาเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการศ ึกษาและการบร ิหารจ ัดการท ี ่ท ันสม ัย และไม ่ซ ้ำซ ้อน  

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
18. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผลของ

ฐานข ้อม ูลโดยเช ื ่ อมโยงข ้ อม ู ลการศ ึ กษาท ุ กระด ับ/ประเภทก ารศ ึ กษาท ี ่ เป ็นเอกภาพ เป ็นป ัจจ ุ บั น  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากร
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู ้เร ียนอย่างเพียงพอ ทั ่วถึง  
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการดำเนนิชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต ่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับ

ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
27. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี ่ยนแปลง  

ลดความล่าช้าและซ้ำซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 
 1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ  ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 
ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาคหรือประเทศ 
รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 
  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2. เรียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน 
มิติที ่2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ 

 

แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 



 

 

 
 

ส่วนที่  2 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   :   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สถานที่ตั้งและท่ีอยู่   :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เลขที ่ 87 หมู่ที ่8 ถนนสายหาดใหญ่-จะนะ   

                                          ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ 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 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็น

สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค   กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่    23  พฤษภาคม  

2539 (ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวาง

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน   

มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล  

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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วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการดำเนินการเปิดสอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

ปี  พ.ศ. การดำเนินงาน 

พ.ศ.  2539 เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   โดยการสำรวจหาพื้นที่  

พ.ศ.  2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3  สาขาวิชา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง  

ช่างเชื่อมโลหะ  เนื่องจากอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ  จึงฝากเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   

พ.ศ.2541 เปิดทำการเรียนการสอน  โดยนำนักเรียน    นักศึกษา    ย้ายกลับมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคจะ

นะ  3  สาขาวิชา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง  

 ช่างเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี  แผนกช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   เพ่ิมเติม  3     สาขาวิชา  

ประกอบด้วย  ช่างยนต์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ( ปวส.)   2  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง 

พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เพ่ิมเติม  1  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   2  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, สาขาเทคนิคยานยนต์ 

พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)   ระบบทวิภาคี    ตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธรัฐพม่า  ผู้รับผิดชอบการ

เรียนการสอน คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   สาขาโยธา 

พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จำนวน  3  สาขาวิชา  ไฟฟ้ากำลัง  การบัญชี และ

โยธา 

พ.ศ.  2552 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  

ผลิตภัณฑ์ยาง 

พ.ศ.  2553 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ ศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสะเดา 
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พ.ศ.  2554 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี 

พ.ศ.  2556 เปิดสอนหลักสูตร ทวิภาคี  สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)       

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 

พ.ศ.  2557 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสะเดา  

จำนวน  4  สาขาวิชา  (การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่างยนต์  และช่างไฟฟ้ากำลัง) 

พ.ศ.  2559 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกเทคนิค

โลหะ  สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

พ.ศ.  2561 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนก

อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์สถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนอบรมสั่ง

สอนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมท่ีจะเป็นพลเมืองดีของชาติวิทยาลัยฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ใน

การดำเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี้ 

1.   เพ่ือจัดการเรียนการสอน  การฝึกงาน  ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.   เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

3.   เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.   เพ่ือนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการ

พระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

 ปรัชญา   คติพจน์   จุดยืนของสถานศึกษา  ฯลฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัย   "คุณภาพเลิศ    ประเสริฐคุณธรรม     ก้าวนำวิชา     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  
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                                มจีิตอาสา  ให้บริการสังคม   มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจที่ทำให้บุคคลประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีจิตอาสา 

 เอกลักษณ์      “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 
  จุดเน้น   นำความรู้ทักษะจากการเรียน  มาปฏิบัติ 
  จุดเด่น การนำความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ  บริการวิชาชีพชุมชน 
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย    ดอกพันตัน   ความน่าสนใจของไม้ต้นนี้  คือเป็นไม้ที่มีรูปทรง
สวยงาม  ให้ร่มเงาได้ดี  นิเวศกว้างไกล  ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้  ภาคกลางจรดภาคตะวันออกและจรด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงสามารถปลูกได้กว้างขวางขึ้นได้ในดินทุกชนิด   ที่เด่นมากคือออกดอกตลอดปี  
ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมาก  ยิ่งทรงพุ่มยอดมีกิ่งมากเท่าไรก็ออกดอกได้มากเท่านั้น  เพราะว่าดอก
ออกตามปลายกิ่ง 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

“มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 

 ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม  สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 ๒.  นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการการศึกษา 
 ๓.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 ๔.  พัฒนาองค์ความรู้  การวิจัย  นวัตกรรม  และ เทคโนโลยีสู่สากล 
จุดเด่น 

1. ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่  สะดวกต่อการคมนาคม 
2. เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในอำเภอจะนะ 
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. จำนวนนักเรียน  นักศึกษา   ในบางแผนกยังมีปริมาณที่น้อย 
2. สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
3. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย  เพ่ือความมั่นคงในอาชีพ 
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4. การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดอัตรากำลัง 
5. บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
6. ขาดครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย และไม่เพียงพอ 
7. บุคลากรขาดความตระหนักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
8. ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนทางด้านศาสนา 

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

วิชาชีพได้หลากหลาย 
7. มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
8. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาท่ีหลากหลาย 

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

แผนยุทธศาสตร์  ( Strategic  Plan)  และกลยุทธ์การดำเนินงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 2563 

แผนยุทธศาสตร์ 5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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กลยุทธ์การดำเนินงาน  24    กลยุทธ์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ 

       ตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 

      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 

 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  ส่งเสริมการนำความรู้ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

   5.2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 

   5.3  สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 

 



 

 
 

ส่วนที่  3 
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2563     ข้อมูล ณ วันท่ี   30  กันยายน  2562

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีบุคลากรท้ังส้ิน  101 คน

ก. ข้าราชการ 17 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 12 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า 1 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 1 คน

ค. พนักงานราชการ 46 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 29 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 17 คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 37 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 14 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 23 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน - คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน

1 ข้าราชการ - คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 13 คน 13 คน

 - ปวช./ม.6 คน 6 คน 6 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 4 คน 4 คน

 - ปริญญาตรี 47 คน 17 คน 64 คน

 - ปริญญาโท 8 คน คน 8 คน

 - ปริญญาเอก คน คน คน

รวม 55 คน รวม 40 คน 95 คน

6. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

Jin
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน 14 คน 14 คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 14 คน 8 คน 22 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน

รวม 14 คน รวม 22 คน 36 คน

Jin
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6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ รวม 17 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1 นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ

2 นายธีระชัย บุญโสดา

3 นายประมูล ทองขาว

4 นายธราเทพ นาคเผือก

5 นางนฤมล เพ็ญมาศ

6 ว่าท่ี ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ

7 นายจรุงศักด์ิ ศรีมาลา

8 นางสุธิษา บุญเรืองขาว

9 นายศราวุธ ชุมภูราช

10 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว

11 นายธเนศ บุญแท้

12 นายสรณวิชญ์ ชูพรหม

13 นายนพฐพรข์ สถิตด ารงกุลณ์

14 นายมานพ  บุญประเสริฐ

15 นายนิโรจน์ เพ็งศรี

16 นางเจสุดา สุมังคโล

17 นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ

6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม 1 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

ป.โท

ป.ตรี

ปโท

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ผู้อ านวยการิวทยาลัย

ป.โท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

เช่ือมโลหะ

ก่อสร้าง

ป.โท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ป.โท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ช่ือ - สกุล

ไฟฟ้าก าลัง

ป.โท

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เคร่ืองกล

การบัญชี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล

ป.โท

ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติหน้าท่ี

เคร่ืองกลป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี วิทยาศาสตร์

เช่ือมโลหะ

การบัญชี

 นายสุวัฒน์  ขุนทอง ม.6 พนักงานขับรถยนต์

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยป.โท

Jin
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม 46 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1 นายประสาน หมินแดง

2 นายกอบศักด์ิ ดิษโสภา

3 นางนภาพร โกศักศรี

4 นายสุภาพ สุขศรี

5 นายพิงพันธ์ ทองปัญจะ

6 นายชาญศิลป์ พรุเพชรแก้ว

7 นายสุชาติ ทองสุข

8 นายสมจิตร รัสวรรณโณ

9 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข

10 นายวัชระ สงวนอาสน์

11 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ

12 นายธารารัตน์ สันตรัตติ

13 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี

14 นางแวฮาฟเสาะห์ ภูยุทธานนท์

15 นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง

16 นายสอแหละ เจะแอ

17 นางวิชชุดา คงวิทยา

18 นายสมนึก ธรรมชาติ

19 นายสุวิทย์ ตาตะนันท์

20 นายณัฐพงศ์ ดีนวนพะเนา

21 นายลุกมาน ตาเดอิน

22 นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์

23 นายพิศาล นิยมยาตรา

24 นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ

25 นางสาวธนิศา รัตนกิจ

26 นางสาวสิรภัทร์ บิลหล๊ะเต๊ะ

27 นางสาวกันทิมา ใบตะเห

28 นางสาวเพ็ญประภา สุกสีทอง

29 นางสาวเจนจิรา ตรีรัญเพชร

ป.โท

วุฒิการศึกษาช่ือ - สกุล
ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี สุขศึกษา

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์

เช่ือมโลหะ

ป.ตรี เคร่ืองกล

บัญชี

เคร่ืองกล

ป.ตรี เคร่ืองกล

ป.ตรี บัญชี

ป.ตรี เคร่ืองกล

คอมพิวเตอร์

ป.ตรี เคร่ืองกล

ป.โท อิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

ป.ตรี อังกฤษ

ป.ตรี ก่อสร้าง

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี เทคโนโลยียางฯ

ป.โท คอมพิวเตอร์

ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.ตรี เคร่ืองกล

ป.ตรี คอมพิวเตอร์

ป.ตรี เทคโนโลยียางฯ

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี สังคม

ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.ตรี วิทยาศาสตร์

ป.ตรี คอมพิวเตอร์

ป.ตรี ภาษาไทย

ป.ตรี คณิตศาสตร์

Jin
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30 นางสาวอินทิรา ไกรเพชร

31 นางจุฑาพร บัวหนู

32 นางสาวจตุพร ยอดศรี

33 นางสาวลดาวัลย์ ภูมิพัฒน์

34 นางสาวนวลศรี แก้วทอง

35 นางวินา เจ๊ะแน

36 นางสาวพรรณรมย์ เทวรักษ์

37 นางสุนิสา ก่ีสุ้น

38 นางสาวสุภาวดี พรหมแก้ว

39 นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ

40 นายก้องเกียรติ บุญโสดา

41 นายเสถียร พรมสอน

42 นายสุพจน์ รัตนกูล

43 นายธวัชชัย รัตนนิมิตร

44 นายบุญส่ง หลีขะรี

45 นายประยูร เพชรสุวรรณ

46 นางสุกิจจา จันทศรี

6.3.3. พนักงานราชการ   (ต่อ)

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานวางแผน

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ง

ป.ตรี

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

แม่บ้าน

ป.ตรี

ม.3 คนงาน

คนงาน

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

คนงาน

คนขับรถ

ป.ตรี

ปวส.

ป.6

คนงานม.3

ม.3

ป.7

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯปวส.

ป.ตรี

ม.3

Jin
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 37 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1 นายวศโดม จุลิวรรณลีย์

2 นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์

3 นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธ์ุ
4 นางสาวชุติมา อินณุมาน

5 นายเศรษฐรินทร์ จันจุฬา

6 นายสฤก พรหมก าเนิด

7 นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์

8 นางสาวพรชนิตว์ อภัยรัตน์

9 ว่าท่ี ร.ต.นัทธพงศ์ สิงห์พรหม

10 ว่าท่ี ร.ต.หญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี

11 นางสาวสุพัตรา ฉิมหนู

12 นายพิชชา ศรีบัญฑิต

13 นายธนกร หนูแสง

14 นายปรีชา แซ่อ้ึง

15 นางจิดาภา ดิษโสภา

16 นางสาววิภาวรรณ สังขะเวช

17 นางยศกร หวัดเพ็ชร์

18 นางพิรุณรัตน์ แก้วพิบูลย์

19 นางสุรีย์วัลย์ เหล็มหัด

20 นางสาวรุจิรา กังซี

21 นางสาวกัญญาทิพย์ เฉิดฉ้ิม

22 นายธนิสร บัวฝ้าย

23 นางสาวสารีนา ร่าหนิ

24 นางสาวศิริรัตน์ หลีขะรี

25 นายนูญ ทองเพ็ง

26 นางปรีดา ช่วยทุ่ม

27 นางบุบผา แสงจันทร์

28 นางเสาวลักษณ์ ยอดขวัญ

29 ว่าง
30 นายหิรัญ อุเจะ

31 นายสุภชัย รอดชนะ

32 นายเกียรติศักด์ิ เจะโส๊ะเจะหลี

33 นายธีรภัทร์ ไชยกาญจน์

34 นายธวัชชัย ค าทองแก้ว

35 นายเกชา ขุนชุม

36 นายณัฐพงศ์ ดอเล๊าะ

37 นายปรีชา เต๊ะโส๊ะ

บัญชี

ไฟฟ้าก าลัง

บัญชี

คนสวน

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

เคร่ืองกล

ภาษาอังกฤษ

ม. 3

ป.6

ช่างเช่ือมโลหะ

ยาม  ศูนย์สะเดา

ยาม  ศูนย์สะเดา

ยาม  ศูนย์สะเดา

แม่บ้าน

พนักงานขับรถ ศูนย์สะเดา

เจ้าหน้าท่ีธุรการปวส.

ม.6

ป.ตรี

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี

เคร่ืองกล

ป.6 ยาม วท.จะนะ

ป.ตรี วิทยากรอิสลามศึกษา

ป.ตรี

แม่บ้าน

พนักงานธุรการจ้างเหมาบริการ

แม่บ้าน

ป.6

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

ม.6

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ

ม.6 ยาม วท.จะนะ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ก่อสร้าง

ป.ตรี

ยาม วท.จะนะ

เทคโนโลยียางฯ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

อิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

ปวช.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี

ไฟฟ้าก าลัง

บัญชีป.ตรี
ป.ตรี

ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.6

ม.3

คนงาน

ป.6

ป.ตรี

ป.ตรี

ยาม วท.จะนะม.6

ปวส.

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

Jin



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 245 182 252 679 160 155 315 994

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์ 98 49 74 221 40 38 78 299

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 19 7 17 43 22 7 29 72

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 54 37 47 138 23 27 50 188

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 17 8 18 43 17 11 28 71

 - สาขาวิชาก่อสร้าง 6 6 6 18 19 16 35 53

 - สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 13 18 4 13 17 35

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 17 31 35 83 22 20 42 125

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 39 42 115 13 23 36 151

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ปีการศึกษา (2562) รวมท้ังส้ิน คน ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2562

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 60 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอ่ืน ๆ 180 คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2562(ปีปัจจุบัน)

994

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 280 245 182 707 170 160 330 1,037

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์ 80 98 49 227 40 40 80 307

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 20 19 7 46 15 22 37 83

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 40 54 37 131 20 23 43 174

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20 17 8 45 15 17 32 77

 - สาขาวิชาก่อสร้าง 20 6 6 32 20 19 39 71

 - สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20 5 25 20 4 24 49

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 40 17 31 88 20 22 42 130

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 34 39 113 20 13 33 146

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 20 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอ่ืน ๆ 20 คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 

1,037

ภาคเรียนท่ี 1/2563(ปีต่อไป)

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

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์

การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

เคร่ืองแบบ/

อุปกรณ์/หนังสือ

รวม
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ค่าจัดการเรียน

การสอน

การจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา 

จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน

25,407,399     996,466         253,969       99,999     2,486,994    29,244,828     4,967,350            697,599         7,317,751       1,821,282          14,803,982         1,726,318          45,775,128        
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
14,011,175    -              -            -         -            14,011,175    -                   -              -              -                 -                 -                 14,011,175      

 - งบบุคลากร 11,646,233     -                -             -          -             11,646,233    -                    -                -                -                   -                 -                 11,646,233      
 - งบด าเนินงาน 2,364,942       -                -             -          -             2,364,942      -                    -                -                -                   -                 -                 2,364,942        
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                 -                 -                 
 2.แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน
11,396,224    951,466        253,969      -         146,350      12,748,009    -                   -              -              525,246           525,246           1,726,318         14,999,574      

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน 1,807,653       951,466         253,969       -          -             3,013,088      -                    -                -                -                   -                 1,125,746         4,138,834        
 - งบลงทุน 9,588,571       -                -             -          -             9,588,571      -                    -                -                -                   -                 600,572           10,189,143      
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          146,350       146,350        -                    -                -                -                   -                 -                 146,350          
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                525,246            525,246           -                 525,246          
 3.แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

เพ่ือความย่ังยืน
-              45,000          -            -         2,340,644   2,385,644      4,967,350          697,599        -              1,007,594         6,672,543         -                 9,058,187        

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                45,000           -             -          2,340,644    2,385,644      4,967,350            697,599         -                277,500            5,942,449         -                 8,328,093        
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                730,094            730,094           -                 730,094          

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รายได้ 

สถานศึกษา
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หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์

การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

เคร่ืองแบบ/

อุปกรณ์/หนังสือ

รวม
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ค่าจัดการเรียน

การสอน

การจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา 

จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รายได้ 

สถานศึกษา

 4. แผนงานส่งเสริมวิจัยและ

พัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
-              -              -            99,999    -            99,999          -                   -              -              -                 -                 -                 99,999            

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             99,999    99,999          -                    -                -                -                   -                 -                 99,999            
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 

-                    -                -                -                   -                   -                   -                 
 5. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้
-              -              -            -         -            -              -                   -              7,317,751      -                 7,317,751         -                 7,317,751        

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                3,351,905       -                   3,351,905         -                 3,351,905        
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                646,900         -                   646,900           -                 646,900          
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          -             -              -                    -                2,959,000       -                   2,959,000         -                 2,959,000        
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                359,946         -                   359,946           -                 359,946          

-                 
 6. แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม

และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
-              -              -            -         -            -              -                   -              -              20,935             20,935             -                 20,935            

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                20,935              20,935             -                 20,935            
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หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์

การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

เคร่ืองแบบ/

อุปกรณ์/หนังสือ

รวม
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ค่าจัดการเรียน

การสอน

การจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา 

จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รายได้ 

สถานศึกษา

 7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า

เทียมและท่ัวถึง

-              -              -            -         -            -              -                   -              -              218,314           218,314           -                 218,314          

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                218,314            218,314           -                 218,314          
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล

-              -              -            -         -            -              -                   -              -              49,193             49,193             -                 49,193            

 - งบบุคลากร -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบด าเนินงาน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบลงทุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบเงินอุดหนุน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                -                   -                 -                 -                 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -             -          -             -              -                    -                -                49,193              49,193             -                 49,193            

-                 
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1. ประมาณการรายรับ 49,216,802 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 5,956,300 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 4,350,000             บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,606,300             บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 43,260,502 บาท
งบบุคลากร 23,598,000 บาท
งบด าเนินงาน 6,866,400 บาท
งบลงทุน บาท
งบเงินอุดหนุน 11,798,902 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 997,200 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 49,216,802 บาท
งบบุคลากร 23,598,000 บาท
 - เงินเดือน 8,550,000            บาท
 - ค่าจ้างประจ า 360,000               บาท
 - ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ ข้าราชการ 756,000               บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 12,000,000           บาท
 - ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ พนักงานราชการ 1,932,000            บาท
งบด าเนินงาน 6,866,400            บาท
 - ค่าตอบแทน 214,595               บาท
 - ค่าใช้สอย 1,100,000            บาท
 - ค่าวัสดุ 565,405               บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 700,000               บาท
 - โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,286,400            บาท
งบลงทุน บาท
 -  ครุภัณฑ์     รายการ -                     บาท
 - ส่ิงก่อสร้าง     รายการ -                     บาท

ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)



29
ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,798,902 บาท
 - ค่าตอบแทน 3,790,545            บาท
 - ค่าใช้สอย 140,257               บาท
 - ค่าวัสดุ 642,981               บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 145,271               บาท

60,000                บาท

45,000                บาท

277,500               บาท

2,959,000            บาท

150,000               บาท

1,386,000            บาท

636,300               บาท

318,780               บาท
 - โครงการภาระงานประจ า  

        - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 125,217               บาท
        - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 10,500                บาท
        - ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 396,367               บาท
        - ฝ่ายวิชาการ 162,600               บาท
        - ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 57,495                บาท
 - ส ารองฉุกเฉิน 495,089               บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 997,200 บาท
189,600               บาท

117,600               บาท
250,000               บาท
35,000                บาท
25,000                บาท
40,000                บาท
20,000                บาท

170,000               บาท
50,000                บาท
40,000                บาท

60,000                บาท

 - ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - การหารายได้ระหว่างเรียน/อาชีวศึกษาประชารัฐ

 - ทุนนักเรียนเรียนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้

เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

อาชีวอาสา

ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

 - มอบเงินค่าเคร่ืองแบบ

 - เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน

ฝึกอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

 Fix it center

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

 -  มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

 - จัดซ้ือหนังสือเรียน

จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ

วัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน

พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

พัฒนาก าลังคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

งบ เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) 5,956,300            บาท
 - ค่าตอบแทน 1,150,000            บาท
 - ค่าใช้สอย 477,880               บาท
 - ค่าวัสดุ 310,000               บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 265,000               บาท
 -  ครุภัณฑ์  18  รายการ 1,795,640            บาท
 - ส่ิงก่อสร้าง     รายการ -                     บาท
 - โครงการภาระงานประจ า  

        - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 696,200               บาท
        - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 81,270                บาท
        - ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 90,000                บาท
        - ฝ่ายวิชาการ 308,460               บาท
        - ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 231,850               บาท
 - ส ารองฉุกเฉิน 550,000               บาท



หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

25,268,000   1,222,500      10,000    60,000     2,491,080   29,051,580         5,307,972   658,350    7,245,400    1,444,100      14,655,822   7,751,940     51,459,342       
 - งบบุคลากร 23,598,000   -               -         -          -            23,598,000         -            -          -             -               -              -             23,598,000       
เงินเดือนข้าราชการ 7,500,000      -                -          -          -             7,500,000           -             -           -              -                -              -              7,500,000         
เงินวิทยฐานะ 714,000        -                -          -          -             714,000             -             -           -              -                -              -              714,000           
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 336,000        -                -          -          -             336,000             -             -           -              -                -              -              336,000           
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 360,000        -                -          -          -             360,000             -             -           -              -                -              -              360,000           
ค่าตอบแทนพิเศษของ ชายแดนภาคใต้  (ข้าราชการ) 756,000        -                -          -          -             756,000             -             -           -              -                -              -              756,000           
ค่าตอบพนักงานราชการ 12,000,000    -                -          -          -             12,000,000         -             -           -              -                -              -              12,000,000       

ค่าตอบแทนพิเศษของ ชายแดนภาคใต้  (พนักงานราชการ) 1,932,000      -                -          -          -             1,932,000           -             -           -              -                -              -              1,932,000         

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ผลผลิต โครงการ
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -  งบด าเนินงาน 1,670,000     900,000         10,000    -          -            2,580,000           4,643,783   75,271      -             -               4,719,054     2,202,880    9,501,934         
      - ค่าตอบแทน -             214,595         -         -          -            214,595             3,790,545   -          -             -               3,790,545     1,150,000    5,155,140         
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  23  คน -              -                -          -          -             -                   2,805,140    -           -              -                2,805,140     -              2,805,140         
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              50,000         50,000             
ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              50,000         50,000             
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าคณะกรรมการควบคุมงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน -              214,595          -          -          -             214,595             985,405      -           -              -                985,405       1,000,000     2,200,000         
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - ค่าใช้สอย 940,000       160,000         -         -          -            1,100,000           140,257     -          -             -               140,257       477,880      1,718,137         
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 16,000          100,000          -          -          -             116,000             -             -           -              -              300,000       416,000           
ค่าจ้างเหมาบริการ (จนท. นักการ คนสวน  แม่บ้าน 

คนขับรถ)
504,000        -                -          -          -             504,000             -             -           -              -                -              -              504,000           

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -              40,000           -          -          -             40,000               -             -           -              -                -              -              40,000             
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
ค่าโฆษณาเผยแพร่ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              3,000           3,000              
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 420,000        -                -          -          -             420,000             140,257      -           -              -                140,257       14,880         575,137           
ค่าถ่ายเอกสาร -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              90,000         90,000             
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -              20,000           -          -          -             20,000               -             -           -              -                -              30,000         50,000             
พรบ. รถยนต์ วิทยาลัยฯ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

          - ค่าวัสดุ 30,000         525,405         10,000    -          -            565,405             642,981     -          -             -               642,981       310,000      1,518,386         
ค่าวัสดุฝึกนักศึกษา              -              269,655          -          -          -             269,655             635,655      -           -              -                635,655       -              905,310           
ค่าวัสดุก่อสร้าง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              5,750             -          -          -             5,750                -             -           -              -                -              -              5,750              
ค่าวัสดุส านักงาน                      -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              130,000       130,000           
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       30,000          250,000          10,000     -          -             290,000             -             -           -              -                -              65,000         355,000           
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าวัสดุหนังสือ  วารสาร  และต ารา    -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              8,000           8,000              
ค่าวัสดุห้องสมุด -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              2,000           2,000              
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  -              -                -          -          -             -                   7,326          -           -              -                7,326           -              7,326              
ค่าวัสดุเกษตร -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              30,000         30,000             
ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอน              -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              
วัสดุยาและเวชภัณฑ์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
วัสดุอ่ืน ๆ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 700,000       -               -         -          -            700,000             70,000       75,271      -             -               145,271       265,000      1,110,271         
ค่าไฟฟ้า 700,000        -                -          -          -             700,000             70,000        -           -                70,000         200,000       970,000           
ค่าโทรศัพท์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              45,000         45,000             
ค่าไปรษณีย์โทรเลข -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
ค่าบริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม -              -                -          -          -             -                   -             75,271       -              -                75,271         -              75,271             
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน (รายละเอียดภาคผนวก) -             -               -         -          -            -                   -            -          -             -               -              1,795,640    1,795,640         
  3.1 ครุภัณฑ์ งปม   รายการ บกศ.  รายการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              1,795,640     1,795,640         
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง   - รายการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
 - งบเงินอุดหนุน -             322,500         -         60,000     2,491,080   2,873,580           -            -          2,959,000    -               2,959,000     -             5,832,580         
 - ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ -              -                -          60,000      -             60,000               -             -           -              -                -              -              60,000             
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -              45,000           -          -          -             45,000               -             -           -              -                -              -              45,000             
 - การหารายได้ระหว่างเรียน -              277,500          -          -          -             277,500             -             -           -              -                -              -              277,500           
 - ทุนนักเรียนเรียนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ -              -                -          -          -             -                   -             -           2,959,000     -                2,959,000     -              2,959,000         
 - เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน -              -                -          -          150,000      150,000             -             -           -              -                -              -              150,000           
 - จัดซ้ือหนังสือเรียน -              -                -          -          1,386,000    1,386,000           -             -           -              -                -              -              1,386,000         
 - มอบเงินค่าเคร่ืองแบบ -              -                -          -          636,300      636,300             -             -           -              -                -              -              636,300           
 -  มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน -              -                -          -          318,780      318,780             -             -           -              -                -              -              318,780           
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบรายจ่ายอ่ืน / นโยบาย -             -               -         -          -            -                   -            -          4,286,400    997,200        5,283,600     -             5,283,600         
เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              189,600         189,600       -              189,600           
จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              117,600         117,600       -              117,600           
 Fix it center -              -                -          -          -             -                   -             -           -              250,000         250,000       -              250,000           
ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี -              -                -          -          -             -                   -             -           -              35,000           35,000         -              35,000             
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              25,000           25,000         -              25,000             
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

-              -                -          -          -             -                   -             -           -              40,000           40,000         -              40,000             

อาชีวอาสา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              20,000           20,000         -              20,000             
พัฒนาก าลังคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              170,000         170,000       -              170,000           
พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              50,000           50,000         -              50,000             
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ

วัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน
40,000           40,000         40,000             

ฝึกอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 60,000           60,000         60,000             
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ -                   -             -           -              
      - จ้างยามรักษาความปลอดภัย -              -                -          -          -             -                   -             -           588,000        -                588,000       -              588,000           
      - ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีพิเศษ จชต. -              -                -          -          -             -                   -             -           690,000        -                690,000       -              690,000           
      - พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล -              -                -          -          -             -                   -             -           120,000        -                120,000       -              120,000           
      - ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           84,000         -                84,000         -              84,000             
      - อาชีวศึกษาประชารัฐ -              -                -          -          -             -                   -             -           1,420,000     -                1,420,000     -              1,420,000         
      - พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา -              -                -          -          -             -                   -             -           1,000,000     -                1,000,000     -              1,000,000         
      - จัดต้ังกลุ่ม/ฝึกอาชีพ เอกชนสอนศาสนา -              -                -          -          -             -                   -             -           54,200         -                54,200         -              54,200             
      - จัดต้ังกลุ่มอ/ฝึกอาชีพ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ -              -                -          -          -             -                   -             -           108,400        -                108,400       -              108,400           
      - เพ่ิมทักษะการมีงานท า -              -                -          -          -             -                   -             -           145,800        -                145,800       -              145,800           
      - ครูพ่ีเล้ียงหอพัก -              -                -          -          -             -                   -             -           76,000         -                76,000         -              76,000             
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการภาระงานสถานศึกษา -             -               -         -          -            -                   169,100     583,079    -             446,900        1,199,079     3,203,420    4,402,499         

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานท่ัวไป

สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอ าเภอจะนะ
-              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์งานและเคร่ืองโทรสาร -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              15,500         15,500             
งานบุคลากร -                   -              -                 

ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
-              -                -          -          -             -                   10,000        -           -              -                10,000         -              10,000             

ปฏิบัติธรรม รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา -              -                -          -          -             -                   15,000        -           -              -                15,000         -              15,000             
งานพัสดุ -                   -              -                 

ซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถยนต์ราชการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              80,000         80,000             

จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ขนาดไม่เกิน 12  ท่ีน่ัง (รถตู้) -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              1,288,000     1,288,000         
จัดซ้ือเก้าอ้ีห้องประชุมเล็ก จ านวน 2  ตัว -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              

จัดซ้ือพัดลม  4   ตัว -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
งานทะเบียน -                   -              -                 

จัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              40,000         40,000             

ลงทะเบียนเรียน -              -                -          -          -             -                   -             4,347        -              -                4,347           -              4,347              
รับรายงานตัวนักเรียน ปี -              -                -          -          -             -                   -             5,870        -              -                5,870           -              5,870              

งานประชาสัมพันธ์ -                   -              -                 
Open  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ -              -                -          -          -             -                   20,000        -           -              -                20,000         -              20,000             

จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์    -              -                -          -          -             -                   -             -           -              25,000           25,000         -              25,000             
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา -              -                -          -          -             -                   30,000        -           -              -                30,000         -              30,000             
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

งานการเงิน -                   -              -                 
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์งานแบบพ่นหมึก -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              7,000           7,000              

งานอาคารสถานท่ี -                   -              -                 
อบรมให้ความรู้ การผูกผ้าในพิธีการต่าง ๆ  -              -                -          -          -             -                   10,000        -           -              -                10,000         -              10,000             
ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอ านวยการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              210,000       210,000           
เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              55,200         55,200             
ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานบ้านพักครู บ้านพักผู้อ านวยการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              30,000         30,000             
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              40,000         40,000             
จัดท าพ้ืน ค.ส.ล. วางท่ีน่ังหินเทียม -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              9,000           9,000              
ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ช้ัน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
ซ่อมและบ ารุงรักษาห้องน้ าอาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              80,000         80,000             
ปรับปรุงสระว่ายน้ า -                   -              100,000       100,000           
เปล่ียนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า บ้านพักครู -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              12,000         12,000             
จัดซ้ือป๊ัมน้ าบาดาล -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             
จัดสร้างห้องน้ า - ห้องส้วม -              -                -          -          -             -                   30,000        -           -              -                30,000         -              30,000             
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                   -              -                 

งานวางแผนและงบประมาณ -                   -              -                 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  4  ปี (2564-2567) -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              15,000         15,000             

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ -                   -              -                 
จัดซ้ือครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              37,140         37,140             
จัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              21,000         21,000             
พัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคน V-cop -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             8,000        -              -                8,000           -              8,000              
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

งานวิจัยฯ -                   -              -                 
จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักวิจัยของสถานศึกษาด้านการ

จัดการเรียนการสอน
-              -                -          -          -             -                   2,500          -           -              -                2,500           -              2,500              

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              22,000         22,000             
ประชุมทางวิชาการด้านงานวิจัย -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              2,000           2,000              
จัดท ารูปเล่มงานวิจัยทางด้านการศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              

งานประกันฯ -                   -              -                 
จัดท าSAR  2562 -                   -              5,000           5,000              
เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561-2562 -                   -              21,270         21,270             
เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา

รางวัลพระราชทาน 2562
-              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             

ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              3,000           3,000              
ส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
-              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

งานส่งเสริมฯ -                   -              -                 
เดินตามรอยพ่อต้องครองชีวิตตามวิถีพอเพียง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ -                   -              -                 

งานกิจกรรมฯ -                   -              -                 
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ

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

Big  coeaning  day -              -                -          -          -             -                   -             6,000        -              -                6,000           -              6,000              
แข่งกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด -              -                -          -          -             -                   -             50,147       -              -                50,147         -              50,147             
ปูลกป่ารักษาธรรมชาติ -              -                -          -          -             -                   -             300           -              -                300             -              300                 
กิจการกองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ -              -                -          -          -             -                   -             68,300       -              -                68,300         -              68,300             
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ -              -                -          -          -             -                   -             60,000       -              -                60,000         -              60,000             
ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร -              -                -          -          -             -                   -             3,000        -              -                3,000           -              3,000              
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา -              -                -          -          -             -                   -             7,700        -              -                7,700           -              7,700              
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน -              -                -          -          -             -                   -             70,000       -              -                70,000         -              70,000             
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข -              -                -          -          -             -                   -             33,600       -              -                33,600         -              33,600             
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในวันส าคัญของชาติ -              -                -          -          -             -                   -             45,850       -              -                45,850         -              45,850             
อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม -              -                -          -          -             -                   -             7,670        -              -                7,670           -              7,670              
เทคนิคจะนะจิตอาสา  “เราท าความดี  ด้วยหัวใจ” -              -                -          -          -             -                   -             2,000        -              -                2,000           -              2,000              
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

งานปกครอง -                   -              -                 
ประชุมผู้ปกครอง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              25,000         25,000             
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -              -                -          -          -             -                   -             2,000        -              -                2,000           -              2,000              

งานแนะแนวฯ -                   -                 
ปัจฉิมนิเทศ 2562 -              -                -          -          -             -                   -             20,000       -              -                20,000         -              20,000             
ปฐมนิเทศ  2563 -              -                -          -          -             -                   -             15,000       -              -                15,000         -              15,000             
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษ  2562 -              -                -          -          -             -                   -             1,000        -              -                1,000           -              1,000              
จัดท าคู่มือ นักเรียน นักศึกษา  2563 -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              40,000         40,000             
กองทุนเงินให้กู้ยืม  กยศ. -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
แนะแนวศึกษาต่อ  2563 -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              

งานสวัสดิการฯ -                   -              -                 
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
บริจาคโลหิต -              -                -          -          -             -                   -             800           -              -                800             -              800                 
ฟันสวย  ย้ิมใส  ใส่ใจสุขภาพ -              -                -          -          -             -                   -             3,000        -              -                3,000           -              3,000              

งานโครงการพิเศษฯ -                   -              -                 
อาชีวบริการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              
108  อาชีพ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝ่ายวิชาการ -                   -              -                 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ -                   -              -                 

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับสาขางาน -              -                -          -          -             -                   -             25,000       -              -                25,000         -              25,000             
แข่งขันทักษะวิชาชีพ -              -                -          -          -             -                   -             50,000       -              -                50,000         -              50,000             
ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ -              -                -          -          -             -                   -             30,000       -              -                30,000         -              30,000             
สะพานเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -              -                -          -          -             -                   15,000        -           -              -                15,000         -              15,000             
นิเทศภายในสถานศึกษา -              -                -          -          -             -                   8,000          -           -              -                8,000           -              8,000              

งานวัดและประเมินผล -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
-              -                -          -          -             -                   2,000          -           -              -                2,000           -              2,000              

การสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน -              -                -          -          -             -                   23,600        -           -              -                23,600         -              23,600             
ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V

 - NET)
-              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,100           5,100              

จัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์งาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              29,000         29,000             
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              6,000           6,000              
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช. 3  และ ปวส. 2 -              -                -          -          -             -                   3,000          -           -              -                3,000           -              3,000              

งานวิทยบริการฯ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
โครงการวันส าคัญ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              7,320           7,320              
โครงการส่งเสริมการอ่าน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              4,600           4,600              

งานทวิภาคี -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              15,000           15,000         -              15,000             
ปฐมนิเทศ ก่อนไปฝึกงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             
สัมมนาหลังฝึกงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              10,000         10,000             

งานส่ือการเรียนการสอน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนรู้ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              50,500         50,500             
ปรับปรุงห้องโฮมเธียเตอร์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              39,440         39,440             
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

แผนกวิชา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ช่างยนต์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เรียนรู้เฉพาะทางงานเคร่ืองยนต์เล็ก -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              24,500         24,500             
ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              20,000         20,000             

จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์ และ เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              78,000         78,000             

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
จัดซ้ือผ้าม่าน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              8,000           8,000              

ช่างเช่ือมโลหะ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              22,000         22,000             

ช่างก่อสร้าง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อเน่ือง) -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              95,000         95,000             

เทคโนโลยียาง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ซ่อมแซมระบบท่อน้ าท้ิงห้องปฏิบัติการน้ ายาง -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              5,000           5,000              

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              70,000         70,000             

สามัญ - สัมพันธ์ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
โครงงานวิทยาศาสตร์ -              -                -          -          -             -                   -             6,000        -              -                6,000           -              6,000              
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รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เทคนิคพ้ืนฐาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
จัดซ้ือปากกาจับช้ินงาน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              54,000         54,000             

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

จัดจ้างเหมาก้ันผนังห้องเรียน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              200,000       200,000           

จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานอาคารฯ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              13,850         13,850             

จัดท าลานคอนกรีตอเนกประสงค์   -              -                -          -          -             -                   -             -           -              45,000           45,000         -              45,000             

ปรับระดับดิน -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              18,000         18,000             

จัดซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะส าหรับ นักเรียน   10  ตัว -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              22,000         22,000             
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 2563   -              -                -          -          -             -                   -             -           -              2,900             2,900           -              2,900              

ชุมชนสัมพันธ์    -              -                -          -          -             -                   -             -           -              5,000             5,000           -              5,000              

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

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  -              -                -          -          -             -                   -             -           -              200,000         200,000       -              200,000           

จัดต้ังกลุ่มอาชีพ   -              -                -          -          -             -                   -             -           -              150,000         150,000       -              150,000           

45



รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์
การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
รวม

ค่าจัดการเรียน

การสอน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาอาชีวศึกษา

 จชต.

นโยบาย 

สอศ.
รวมท้ังส้ิน บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

แข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์ฯ -              -                -          -          -             -                   -             17,200       -              -                17,200         -              17,200             

ปฐมนิเทศนักเรียน -              -                -          -          -             -                   -             6,100        -              -                6,100           -              6,100              

ประชุมผู้ปกครอง -              -                -          -          -             -                   -             7,800        -              -                7,800           -              7,800              

ปัจฉิมนิเทศ -              -                -          -          -             -                   -             2,000        -              -                2,000           -              2,000              

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยฯ -              -                -          -          -             -                   -             14,900       -              -                14,900         -              14,900             

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -              -                -          -          -             -                   -             5,885        -              -                5,885           -              5,885              

ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน -              -                -          -          -             -                   -             3,610        -              -                3,610           -              3,610              
ฝ่ายวิชาการ -              -                -          -          -             -                   -             -           -              -                -              -              -                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี -              -                -          -          -             -                   -             -              -                -              88,000         88,000             

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   -              -                -          -          -             -                   -             -           -              2,000             2,000           -              2,000              

สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบ V NET   -              -                -          -          -             -                   -             -           -              2,000             2,000           -              2,000              
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง 

พ้ืนท่ี
-             -               -         -          -            -                   495,089     -          -             -               495,089       550,000       1,045,089         
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1
สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอ าเภอจะนะ
บริหารท่ัวไป 10,000.00        10,000.00     10,000       

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์งานและเคร่ืองโทรสาร บริหารท่ัวไป 15,500.00        15,500.00     15,500       

3
ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
บุคลากร 10,000.00        10,000.00     10,000       

4 ปฏิบัติธรรม รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา บุคลากร 15,000.00        15,000.00     15,000       

5 ซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถยนต์ราชการ พัสดุ 80,000.00        80,000.00       80,000       

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ขนาดไม่เกิน 12  ท่ีน่ัง (รถตู้) พัสดุ 1,288,000.00    1,288,000.00   1,288,000   

7 จัดซ้ือเก้าอ้ีห้องประชุมเล็ก จ านวน 2  ตัว พัสดุ 5,000.00          5,000.00         5,000         

8 จัดซ้ือพัดลม  4   ตัว พัสดุ 20,000.00        20,000.00       20,000       

9 จัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ทะเบียน 40,000.00        40,000        40,000       

10 ลงทะเบียนเรียน ทะเบียน 4,347.00          4,347.00         4,347         

11 รับรายงานตัวนักเรียน ปี ทะเบียน 5,870.00          5,870.00         5,870         

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

12 Open  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประชาสัมพันธ์ 20,000.00        20,000.00     20,000       

13 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์ 25,000.00        25,000.00     25,000       

14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ 30,000.00        30,000.00     30,000       

15 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์งานแบบพ่นหมึก การเงิน 7,000.00          7,000.00       7,000         

16 อบรมให้ความรู้ การผูกผ้าในพิธีการต่าง ๆ  อาคารสถานท่ี 10,000.00        10,000.00     10,000       

17 ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอ านวยการ อาคารสถานท่ี 210,000.00       210,000.00      210,000      

18 เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา อาคารสถานท่ี 55,200.00        55,200.00       55,200       

19 ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานบ้านพักครู บ้านพักผู้อ านวยการ อาคารสถานท่ี 30,000.00        30,000.00       30,000       

20 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) อาคารสถานท่ี 40,000.00        40,000.00       40,000       

21 จัดท าพ้ืน ค.ส.ล. วางท่ีน่ังหินเทียม อาคารสถานท่ี 9,000.00          9,000.00         9,000         

22 ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ช้ัน อาคารสถานท่ี 20,000.00        20,000.00       20,000       

23 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารสถานท่ี 10,000.00        10,000.00       10,000       

24 ซ่อมและบ ารุงรักษาห้องน้ าอาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงานอาคารสถานท่ี 80,000.00        80,000.00       80,000       
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

25 ปรับปรุงสระว่ายน้ า อาคารสถานท่ี 100,000.00       100,000.00      100,000      

26 เปล่ียนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า บ้านพักครู อาคารสถานท่ี 12,000.00        12,000.00       12,000       

27 จัดซ้ือป๊ัมน้ าบาดาล อาคารสถานท่ี 20,000.00        20,000.00       20,000       

28 จัดสร้างห้องน้ า - ห้องส้วม อาคารสถานท่ี 30,000.00        30,000.00       30,000       
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

29 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 วางแผนฯ 10,000.00        10,000.00     10,000       

30 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  4  ปี (2564-2567) วางแผนฯ 15,000.00        15,000.00     15,000       

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด ศูนย์ข้อมูลฯ 37,140.00        37,140.00     37,140       

32 จัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ศูนย์ข้อมูลฯ 21,000.00        21,000.00     21,000       

33 พัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคน V-cop ศูนย์ข้อมูลฯ -                  -            

34 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ศูนย์ข้อมูลฯ 8,000.00          8,000.00         8,000         

35
จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักวิจัยของสถานศึกษาด้านการ

จัดการเรียนการสอน
วิจัยฯ 2,500.00          -            

36 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิจัยฯ 22,000.00        22,000.00     22,000       

37 ประชุมทางวิชาการด้านงานวิจัย วิจัยฯ 2,000.00          2,000.00       2,000         

38 จัดท ารูปเล่มงานวิจัยทางด้านการศึกษา วิจัยฯ 5,000.00          5,000.00       5,000         

50



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

39 จัดท าSAR  2562 ประกันฯ 5,000.00          5,000.00       5,000         

40 เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561-2562 ประกันฯ 21,270.00        21,270.00       21,270       

41
เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา

รางวัลพระราชทาน 2562
ประกันฯ 20,000.00        20,000.00     20,000       

42 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ประกันฯ 3,000.00          3,000.00       3,000         

43
ส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา
ประกันฯ -                  -            

44 เดินตามรอยพ่อต้องครองชีวิตตามวิถีพอเพียง ส่งเสริมฯ -                  -            
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ -                  

45
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม 10,000.00        10,000.00        10,000       

46 Big  coeaning  day กิจกรรม 6,000              6,000           6,000         

47 แข่งกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม 50,147             50,147         50,147       

48 ปูลกป่ารักษาธรรมชาติ กิจกรรม 300                 300             300            

49 กิจการกองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กิจกรรม 68,300                      30,000          38,300 68,300       

50 แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ กิจกรรม 60,000                      60,000 60,000       

51 ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร กิจกรรม 3,000                           3,000 3,000         

52 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา กิจกรรม 7,700                         7,700 7,700         

53 ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน กิจกรรม 70,000                      35,000             35,000 70,000       

54 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข กิจกรรม 33,600                      10,000             10,000          13,600 33,600       
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

55 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในวันส าคัญของชาติ กิจกรรม 45,850                          1,850            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000              4,000               4,000            4,000            4,000            4,000 45,850       

56 อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรม 7,670                         7,670 7,670         

57 เทคนิคจะนะจิตอาสา  “เราท าความดี  ด้วยหัวใจ” กิจกรรม 2,000                         2,000 2,000         

58 ประชุมผู้ปกครอง ปกครอง 25,000.00                 12,500             12,500 25,000       

59 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปกครอง 2,000.00                        2,000 2,000         

60 ปัจฉิมนิเทศ 2562 แนะแนวฯ 20,000.00                 20,000 20,000       

61 ปฐมนิเทศ  2563 แนะแนวฯ 15,000.00                    15,000 15,000       

62 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษ  2562 แนะแนวฯ 1,000.00                     1,000 1,000         

63 จัดท าคู่มือ นักเรียน นักศึกษา  2563 แนะแนวฯ 40,000.00                    40,000 40,000       

64 กองทุนเงินให้กู้ยืม  กยศ. แนะแนวฯ -                  -            

65 แนะแนวศึกษาต่อ  2563 แนะแนวฯ 5,000.00                     5,000 5,000         
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ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

66 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ สวัสดิการฯ -                  -            

67 ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด สวัสดิการฯ -                  -            

68 บริจาคโลหิต สวัสดิการฯ 800.00                          800 800            

69 ฟันสวย  ย้ิมใส  ใส่ใจสุขภาพ สวัสดิการฯ 3,000.00                     3,000 3,000         

70 อาชีวบริการ โครงการพิเศษ 5,000.00                     5,000 5,000         

71 108  อาชีพ โครงการพิเศษ 5,000.00                     5,000 5,000         
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ฝ่ายวิชาการ -                  

72 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับสาขางาน หลักสูตรฯ 25,000.00                    25,000 25,000       

73 แข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรฯ 50,000.00                 50,000 50,000       

74 ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หลักสูตรฯ 30,000.00                    30,000 30,000       

75 สะพานเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรฯ 15,000.00                    15,000 15,000       

76 นิเทศภายในสถานศึกษา หลักสูตรฯ 8,000.00          -            

77
เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วัดผลฯ 2,000.00                     2,000 2,000         

78 การสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน วัดผลฯ 23,600.00                 10,600          13,000 23,600       

79
ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V -

 NET)
วัดผลฯ 5,100.00                     5,100 5,100         

80 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์งาน วัดผลฯ 29,000.00                 29,000 29,000       

81
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
วัดผลฯ 13,000.00                 13,000 13,000       

82 ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ วัดผลฯ 6,000.00                     6,000 6,000         

83 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช. 3  และ ปวส. 2 วัดผลฯ 3,000.00                     3,000 3,000         

55



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
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งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

84 โครงการวันส าคัญ วิทยบริการฯ 7,320.00                     7,320 7,320         

85 โครงการส่งเสริมการอ่าน วิทยบริการฯ 4,600.00                     4,600 4,600         

86 ติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ทวิภาคี 15,000.00                 15,000 15,000       

87 ปฐมนิเทศ ก่อนไปฝึกงาน ทวิภาคี 10,000.00                    10,000 10,000       

88 สัมมนาหลังฝึกงาน ทวิภาคี 10,000.00                 10,000 10,000       

89 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน 50,500.00                 50,500 50,500       

90 ปรับปรุงห้องโฮมเธียเตอร์ ส่ือการเรียนการสอน 39,440.00                 39,440 39,440       
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แผนกวิชา -                

91 จัดซ้ือครุภัณฑ์เรียนรู้เฉพาะทางงานเคร่ืองยนต์เล็ก ช่างยนต์ 24,500.00                 24,500 24,500       

92 ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก ช่างยนต์ 20,000.00                 20,000 20,000       

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์ และ เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม ช่างยนต์ 78,000.00                 78,000 78,000       

94 จัดซ้ือผ้าม่าน ช่างอิเล็กฯ 8,000.00                     8,000 8,000         

95 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ช่างเช่ือมโลหะ 22,000.00                 22,000 22,000       

96 ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อเน่ือง) ช่างก่อสร้าง 95,000.00                 95,000 95,000       

97 ซ่อมแซมระบบท่อน้ าท้ิงห้องปฏิบัติการน้ ายาง ยางและพอลิเมอร์ 5,000.00                     5,000 5,000         

98 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 70,000.00                 70,000 70,000       

99 โครงงานวิทยาศาสตร์ สามัญ 6,000.00                        6,000 6,000         

100 จัดซ้ือปากกาจับช้ินงาน เทคนิคพ้ืนฐาน 54,000.00                 54,000 54,000       
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ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา -                  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร -                

101 จัดจ้างเหมาก้ันผนังห้องเรียน ศูนย์สะเดาฯ 200,000.00              200,000 200,000      

102 จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานอาคารฯ ศูนย์สะเดาฯ 13,850.00                 13,850 13,850       

103 จัดท าลานคอนกรีตอเนกประสงค์   ศูนย์สะเดาฯ 45,000.00                 45,000 45,000       

104 ปรับระดับดิน ศูนย์สะเดาฯ 18,000.00                 18,000 18,000       

105 จัดซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะส าหรับ นักเรียน   10  ตัว ศูนย์สะเดาฯ 22,000.00                 22,000 22,000       

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                

106 จัดท าแผนปฏิบัติการ 2563   ศูนย์สะเดาฯ 2,900.00                       2,900 2,900         

107 ชุมชนสัมพันธ์    ศูนย์สะเดาฯ 5,000.00                     5,000 5,000         

108 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์งาน ศูนย์สะเดาฯ 7,000.00                     7,000 7,000         

109 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ศูนย์สะเดาฯ 200,000.00                 100,000        100,000 200,000      

110 จัดต้ังกลุ่มอาชีพ   ศูนย์สะเดาฯ 150,000.00       150,000      150,000      
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -                

111 แข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์ฯ ศูนย์สะเดาฯ 17,200.00                 17,200 17,200       

112 ปฐมนิเทศนักเรียน ศูนย์สะเดาฯ 6,100.00                       6,100 6,100         

113 ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์สะเดาฯ 7,800.00                     3,000               4,800 7,800         

114 ปัจฉิมนิเทศ ศูนย์สะเดาฯ 2,000.00                     2,000 2,000         

115 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยฯ ศูนย์สะเดาฯ 14,900.00                   4,000              900               5,000            5,000 14,900       

116 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์สะเดาฯ 5,885.00                       5,885 5,885         

117 ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน ศูนย์สะเดาฯ 3,610.00                       3,610 3,610         

ฝ่ายวิชาการ -                

118 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี ศูนย์สะเดาฯ 88,000.00        88,000         88,000       

119 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   ศูนย์สะเดาฯ 2,000.00          2,000           2,000         

120 สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบ V NET   ศูนย์สะเดาฯ 2,000.00          2,000           2,000         
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ -                

พ 1 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา บุคลากร 189,600           15,800.00       15,800.00     15,800.00     15,800.00     15,800.00     15,800.00     15,800.00     15,800.00       15,800.00        15,800.00     15,800.00     15,800.00     189,600      

พ 2 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน บุคลากร 117,600           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      

พ 3  Fix it center โครงการพิเศษ 250,000           250,000.00   250,000      

พ 4 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ทวิภาคี 35,000             35,000.00       35,000       

พ 5 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา 25,000             25,000.00     25,000       

พ 6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมฯ 40,000             40,000.00        40,000       

พ 7 อาชีวอาสา โครงการพิเศษ 20,000             20,000.00     20,000       

พ 8 พัฒนาก าลังคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือ 170,000           170,000.00   170,000      

พ 9 พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน ศูนย์ประสานงานฯ 50,000             20,000.00       30,000.00     50,000       

พ 10
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ

วัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน
ความร่วมมือ 40,000             20,000.00     20,000.00     40,000       

พ 11 ฝึกอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โครงการพิเศษ 60,000             60,000.00        60,000       
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  -                

จ 1 จ้างยามรักษาความปลอดภัย อาคารสถานท่ี 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      

จ 2 พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ความร่วมมือ 120,000           120,000.00   120,000      

จ 3 ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา สามัญ 84,000             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       

จ 4 อาชีวศึกษาประชารัฐ สวัสดิการฯ 1,420,000        400,000.00     100,000.00   60,000.00     40,000.00     40,000.00     40,000.00     30,000.00     400,000.00      100,000.00      100,000.00   50,000.00     60,000.00     1,420,000   

จ 5 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ศูนย์สะเดาฯ 1,000,000        100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00      100,000.00      100,000.00   100,000.00   100,000.00   1,000,000   

จ 6 จัดต้ังกลุ่ม/ฝึกอาชีพ เอกชนสอนศาสนา โครงการพิเศษ 50,000             54,200.00        54,200       

จ 7 จัดต้ังกลุ่มอ/ฝึกอาชีพ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โครงการพิเศษ 40,000             108,400.00      108,400      

จ 8 เพ่ิมทักษะการมีงานท า ทวิภาคี 145,800           145,800.00   145,800      

จ 9 ครูพ่ีเล้ียงหอพัก นักเรียน  นักศึกษา สวัสดิการฯ 76,000             35,000.00     41,000.00     76,000       
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  62 พย.  62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 เมย. 63 พค. 63 มิย. 63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัด สงขลา

งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป -                

อ 1 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิจัยฯ 60,000.00        -              60,000.00        60,000       

อ 2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี แนะแนวฯ 45,000.00        30,000.00     15,000.00     45,000       

อ 3 การหารายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมฯ 277,500.00       277,500.00   277,500      

อ 4 ทุนนักเรียนเรียนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนะแนวฯ 2,959,000        2,959,000.00    2,959,000   

อ 5 จัดซ้ือหนังสือเรียน วิทยบริการฯ 1,386,000        693,000.00   693,000.00      1,386,000   
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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โครงการที่ 1 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนอำเภอจะนะ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  
1.  นายธีระชัย   บุญโสดา ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
โทรศัพท์  074 -536077 ต่อ 104 โทรสาร 074 -536078 ต่อ 133  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 098 - 0145171  E-mail  - 
2.  นางสาวจตุพร ยอดศรี ตำแหน่ง พนักงานราชการ ทำหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์. 074 -536077ต่อ 101 โทรสาร 074-536078 ต่อ 133  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095- 4388194  E-mail pink_cat 2012 @hotmail.co.th 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
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พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ    จึงได้ดำเนิน การสร้างเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ   หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้าน
อาชีวศึกษา   การจัดการเรียนการสอนมีจำนวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความ
ร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจะ
นะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้า
หน่วยงานในพื้นที่ของอำเภอจะนะ  จึงมีความสำคัญและเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรในอำเภอจะนะ ตลอดถึงการสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  และภาคเอกชนเป็นกระบอกเสียงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพ 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
4.2 เพ่ือจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

5.ผลผลิตโครงการ (Output)  
5.1 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  ๑๐๐ คน 
 

6.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
6.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 

 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานราชการในอำเภอจะนะ  มีความเข้าใจ
ในการเรียนสายอาชีพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนิน 
งาน 

อุดหนุน รายจ่าย
อ่ืน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุญาต

ดำเนินโครงการ 
/        

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

4. ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

/        

5. จัดซื้อ/จัดจ้าง /        
6. เตรียมความพร้อมการดำเนิน

โครงการ 
/        

7. จัดซื้อ/จัดจ้าง /        
8.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
/        

9.  เบิกค่าใช้จ่ายโครงการ /        
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
11. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ 
 /       

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในปีต่อไป 

 /       

รวมเงิน    10,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 

 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอจะนะ  จำนวน 100 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องประชุมทุ่งพันตัน  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   
 10.1 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 10.2 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีที ่ดี
ระหว่างองค์กร 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนจำนวน 100 คน 
100 คน 

เชิงคุณภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 90% 100 คน 
เชิงเวลา ใช้เวลา 1 วัน 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ จากเงินรายได้สถานศึกษา 

(บำรุงการศึกษา บกศ.) ปีงบประมาณ 2563 
10,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 10,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหาร 100 คน X 100 บาท x 1 วัน 10,000 

 
๑๔.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ แจกแบบสอบถามหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 100 คน 
เครื่องมือ แบบสอบถาม 
ระยะเวลา ต้องดูกำหนดการจากอำเภอจะนะที่มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นเจ้าภาพว่าเป็น ช่วงวัน
เดือนไหนของปี 2562  
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โครงการที่ 2 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งานและเครื่องโทรสาร  สำหรับงานบริหารงานทั่วไป 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวจตุพร   ยอดศรี 
     ตำแหน่ง      พนักงานราชการ   โทรศัพท์ 074- 536078      
     โทรสาร 074- 536078   ต่อ 133  โทรศัพท์เคลื่อนที่  095-4388194 
    E-mail : pink_cat2012@hotmail.co.th 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้ านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ    จึงได้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งานและเครื่องโทรสาร  สำหรับงาน
บริหารงานทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน   
 2. เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน เป็นระเบียบและมีระบบมากยิ่งขึ้น  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :    
 1. เครื่องพิมพ์งาน จำนวน 1 เครื่อง 
 2. เครื่องโทรสาร  จำนวน 1 เครื่อง     
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ปฏิบัติงานด้านเอกสารงานบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีศักยภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน อ่ืน บกศ. 

1.เขียนโครงการ         
2.ขออนุมัติโครงการ         
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

5.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
6.สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ         
7.จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

        

8.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
9.ดำเนินการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว         
10.เบิกจ่ายการดำเนินโครงการ         
11.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน    15,500 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,500 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
9.  พื้นที่ดำเนินการ : งานบรหิารงานทั่วไป  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  มีครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป มีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1.เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 

2.เครื่องพิมพ์งาน จำนวน 1 เครื่อง 
เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ปฏิบัติงาน ด้านงานบริหารงานทั่วไป   
เชิงเวลา มกราคม - มีนาคม 2563 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์    15,500 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :21,690 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- 1. เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก 
(อังกฤษ : Inkjet) 

1 เครื่อง x  7,000 บาท   7,000 บาท 

- 2. เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง x  8,500 บาท 15,500 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เครื่องมือ : สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา  มกราคม - มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 3 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) 

ผู้ประสานงาน  นายก้องเกียรติ   บุญโสดา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-7341321 
E-mail  konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ได้จัดทำคู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan 
: ID PLAN) ของครูสายงานการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตนเอง พร้อม
ทั้งการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นรายปีของครูสายงานการสอน โดยมีการประเมินใน 3 ด้าน 
13 ตัวชี้วัด และมีการกำหนดเกณฑ์สมรรถนะขั้นต่ำตามตำแหน่งวิทยฐานะ ในการดำเนินการแต่ละตัวชี้วัด
จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้ในการประเมิน ซึ่งจากเดิมใช้วิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ซ่ึงต้องใช้กระดาษจำนวนมาก ประกอบกับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีจำนวนบุคลากรครูกว่า 50 คน 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้นผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์และInternet ทั่งสะดวก รวดเร็ว และท่ีสำคัญคือลดความสิ้นเปลืองในเรื่องการใช้ทรัพยากร 
งานบุคลากรจึงเห็นว่า การจัดการฝึกอบรมในการการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Portfolio) สามารถพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกในการเก็บผลงาน อันจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรและวิทยาลัยในการเรียกใช้
ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ต่างๆต่อไปในอนาคต  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพื่อจัดอบรมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัย ให้ได้เรียนรู้การจัดทำแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์  

4.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัย จัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  

5.1 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน  81  คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

6.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดทำแฟ้มแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็น
รายบุคคล 
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7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งกรรมการดำเนิน

โครงการ 
        

5. เชิญประชุมพร้อมรายงานการ
ประชุม 

        

6. ทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ         
7. ดำเนินโครงการ         
8. สรุปผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 10,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย :  

8.1 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน  81  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 

9.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯได้รับความรู้ในการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
10.2 ผู ้บร ิหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาล ัยฯสามารถจัดทำ แฟ้มสะสมผลงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง 
10.3 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ,น้ำหมึก) 
10.4 อำนวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
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11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 81 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน  2563 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนๆ / บกศ. 10,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   10,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

***หมายเหตุ : ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  รายงานการเข้าใช้งานระบบฯ  
-  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบฯ 

เครื่องมือ : 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ระยะเวลา  
-  หลังจากอบรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทน
วิทยากร 

ชม.ละ 200 บาทx 8 ชม. x 1 คน x 2 วัน 3,200 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารกลางวัน ชุดละ 43.95 x 81 ชุด 3,560 

- ค่าอาหารว่าง ชุดละ 20 x 162 ชุด 3,240 

 รวมทั้งสิ้น 10,000 
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โครงการที่ 4 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 

ผู้ประสานงาน  นายสรณวิชญ์  ชูพรหม 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3547177 
E-mail  konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บุคคลตั้งแต่เด็ก 
นักศึกษา  รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศ ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนนิชีวิต
มากมาย โดยเฉเพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน หากประสบกับปัญหาต่างๆ แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะทำให้สภาพจิตใจมีความเสื่อมลง มีความเครียดมากขึ้น  
และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายตามมา   

 การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึก
ในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความ
รอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิต ใจ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   
ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ
การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ  
และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้นงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ
ธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพุทธศาสนา จึงได้จัดทำ
โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1  เพ่ือปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา 
4.2 เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ทำกิจกิจรรมด้านพุทธศาสนาร่วมกัน 
4.3 เพ่ืออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 
4.4 เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4.5 เพ่ือผ่อนคลายกายและจิตใจ 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
5.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อม
นำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพุทธศาสนา 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 
6.2 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน 

/ โครงการ 
/        

7. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

/        

8. จัดซื้อ จัดจ้าง /        
9. ดำเนินโครงการตามเวลาที่

กำหนด 
 /       

10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
11. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
12. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
 /       

รวมเงิน 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย :  
8.1 เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 89 คน เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติธรรมฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าใจหลักการและนำธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
9.1 พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 
10.1  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความสุขทางใจ  มีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
10.2  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับความรู้  หลักการปฏิบัติ  หลักการศรัทธา และสาระต่างๆ

ทางด้านศาสนา  
10.3  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะตระหนักถึงคุณธรรมความดีงามในชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดชีวิตที่สงบเย็นและเป็นสุข เกื้อกูลตนเองและสังคม 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 89 คน 

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฯ 
คน 

เชิงคณุภาพ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าใจหลักการ
และนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 

 

เชิงเวลา โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 

เป็นเงินงบประมาณ  15,000  บาท 
บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   15,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย - ค่าอาหารมื้อหลัก 120 บาท/วัน/คน x 89 คน x 1 

วัน 
10,680 บาท 

- ค่าดอกไม้พิธีการ 1,000 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 500 บาท 

      ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพระวิทยากร 1,200 บาท x 2 วัน 2,400 บาท 
      ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการฝึก และสรุปโครงการ 420 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 15,000 
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***หมายเหตุ : ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติโดยการสังเกต 

เครื่องมือ : 
-  แบบสอบถาม 

ระยะเวลา  
-  ระหว่างดำเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้น  
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โครงการที่ 5 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถราชการ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536077  โทรสาร 074-536077 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เพ่ือซ่อมแซมสีรถยนต์ให้มีสภาพดังเดิมและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
 4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อซ่อมแซมสีรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดังเดิมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
 2.เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ติดรถราชการ 
 3.เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ซ่อมแซมสีรถยนต์และตราสัญลักษณ์รถราชการจำนวน 3 คัน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : เป็นการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการให้มีสภาพสีดังเดิม 
ปลอดภัยต่อการใช้งานและมีตราสัญลักษณ์รถราชการถูกต้องตามระเบียบ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 80,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 3 คัน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1 รถราชการจำนวน 3 คัน ได้รับการซ่อมแซมสีและตราสัญลักษณ์ 
2 รถยนต์ทางราชการมีความพร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ รถราชการ 3 คัน 
เชิงคุณภาพ รถยนต์ทางราชการมีความพร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งาน  3 คัน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 80,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 80,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  80,000 
- จัดจ้างซ่อมแซมสีรถยนต์ 3 คัน 
 

- 50,000 บาท*1คัน (ขข4441สข) 
- 15,000 บาท*1คัน(นข4635สข) 
- 11,400 บาท*1คัน(กจ8893สข) 

76,400 

- จัดจ้างทำตราสัญลักษณ์รถราชการ 6 ชิ้น x 600 บาท 3,600 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้บริการยานพาหนะ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 6 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
    ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536077  โทรสาร 074-536077  
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใ นชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรั กษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เพ่ือนำมาใช้ในงานราชการต่อไป 
 
 4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง 
 2. เพ่ือนำรถยนต์มาใช้ในงานราชการ 
 3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพงานยานพาหนะให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การบริการงานยานพาหนะคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 1,288,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 80 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑๐.1 รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง 
๑๐.2 งานยานพาหนะมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง  1 คัน 
เชิงคุณภาพ งานยานพาหนะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น บุคลากร 80 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 1,288,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 1,288,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์  1,288,000 
- รถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่
นั่ง 
 

1 คัน x 1,288,000 บาท 1,288,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้บริการยานพาหนะ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 7 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-477292  โทรสาร 074-477292  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานใช้จัดห้องประชุมเล็กตึกอำนวยการ 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานใช้จัดห้องประชุมเล็กตึกอำนวยการ 
 2.เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เก้าอ้ีสำนักงาน 2 ตัว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องประชุมเล็ก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑๐.1 เก้าอ้ีสำนักงาน 2 ตัว 
๑๐.2 การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เก้าอ้ี 2 ตัว 
เชิงคุณภาพ การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  10 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 5,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 5,๐๐๐ บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- เก้าอ้ีสำนักงาน 2 ตัว x 2,500 บาท 5,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้บริการ 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 8 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพ้ืน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-477292  โทรสาร 074-477292  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่ง
คัง่  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

mailto:noptaporn@gmail.com
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพ้ืนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  เพ่ือจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนใช้ในการจัดประชุมต่างๆ 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนใช้ในการจัดประชุมต่างๆ 
 2.เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : พัดลมตั้งพ้ืน 4 ตัว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องประชุมเล็ก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑๐.1 พัดลมตั้งพ้ืน 4 ตัว 
๑๐.2 การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ พัดลมตั้งพ้ืน 4 ตัว 
เชิงคุณภาพ การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  80 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 20,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 20,๐๐๐ บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- พัดลมตั้งพ้ืน 4 ตัว x 5,000 บาท 20,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้บริการ 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 9 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวลดาวัลย์  ภูมิพัฒน์ 
      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    โทรศัพท์ 074-536077-8       
      โทรสาร 074-536077 -8 ต่อ 133       โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3888178 
   E-mail : Ladaween@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการบริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   เพ่ือให้ทันเวลาทัน 
เหตุการณ์  สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นวิทยาลัยที่มี
ขนาดเล็ก  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้มีปริมาณนักเรียนนักศึกษาที่ต้องดูและรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน           คือ 
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  นักเรียนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   ทำให้มีความจำเป็น
ในการบริหารจัดการข้อมูล  เพื ่อสร้างระบบในการติดต่อข้อมูลข่าวสาร  ประวัติของตัวนักเรียน นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันท่วงที   จึงมีความจำเป็นที่นักเ รียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
จะต้องมีบัตรประจำตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนการเป็นนัก เรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  และเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในด้านการรับบริการของวิทยาลัยฯ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก  มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นงานทะเบียน  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาข้ึน  เพื่ออำนวยความ 
สะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.2 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
4.3 เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ (การเข้าสอบ ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทาง ฯลฯ) 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
      ปวส.1  มีบัตรประจำตัว  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาในการแสดงตนการเป็นนักเรียนนักศึกษา  
    การลงทะเบียน  การตรวจเช็คผลการเรียน  

6.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาในการขอรับสิทธิต่างๆ เช่น การโดยสารรถ 
      ประจำทางครึ่งราคา  การเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล  
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7. วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบ
าย 

บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓       40,000 
2. ขออนุมัติโครงการ ✓         
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓         
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

         

5.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ✓         
7.จัดซื้อจัดจ้าง ✓         
8.ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด   ✓       
9.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ   ✓       
10.ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓       
11.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    ✓      

รวมเงิน    40,000  
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปวส.1  ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแผนรับที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนดไว้  500  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีบัตรประจำตัวเพ่ือแสดงถึงความเป็นนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะทุกคน 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 มีบัตร
ประจำตัวครบทุกคน 
 

500 คน (ตามแผนรับ
นักเรียนนักศึกษาที่
วิทยาลัยฯกำหนด) 

เชิงคุณภาพ บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษามีความเป็นมาตรฐาน ความ
คงทน  และรูปแบบที่ชัดเจนทั้งวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม   2563 ระยะเวลา  3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 500 คน (ตามแผนรับที่ทางวิทยาลัยฯกำหนดไว้ 500 คน) 40,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 40,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 500  คน  x  80  บาท 40,000  บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   : บันทึกรายงานผลการจัดทำโครงการ 
เครื่องมือ  : - 
ระยะเวลา  : สิงหาคม   2563 
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โครงการที่ 10 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวลดาวัลย์  ภูมิพัฒน์ 
      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    โทรศัพท์ 074-536077 -8  
      โทรสาร 074-536077 -8 ต่อ 133   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3888178 
   E-mail : Ladaween@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา   มีทั้งนักเรียน 
นักศึกษาในระบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และนอกระบบ 
หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งผลิตกำลังคนด้านสายอาชีพเข้าสูตลาดแรงงานด้วยกันทั้งหมด  ดังนั้นก่อน การ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา   ประจำ
ภาคเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่ทางแผนกวิชานั้นๆ ได้จัดขึ้น โดยยึดโครงสร้างหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือเป็นมาตรฐานสากล การเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และเรียนตามแผนการ
เรียนทำให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน  
ประจำภาคเรียน  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  และสามรถตรวจสอบ

แผนการเรียนได้ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน และสามารถตรวจสอบ ตามแผนการเรียนของแผนกวิชา และครบตรงตาม 
       โครงสร้างหลักสูตร   
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓     4,347   
2. ขออนุมัติโครงการ ✓         
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓         
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

         

5.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ✓         
7.จัดซื้อจัดจ้าง ✓         
8.ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด   ✓       
9.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ   ✓       
10.ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓       
11.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    ✓      

รวมเงิน  4,347   
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกชั้นปี 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา  2563  ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 99 
10.2 นักเรียนทุกคนมีบัตรลงทะเบียนเรียน และยื่นแสดงต่อครูผู้สอนประจำรายวิชารับทราบ  
คิดเป็นร้อยละ 99  
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน ประจำภาคเรียน 

 

เชิงคุณภาพ -นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา  2563  ลงทะเบียน
เรียนครบทุกคน  
-นักเรียนทุกคนมีบัตรลงทะเบียนเรียน และยื่นแสดงต่อ
ครูผู้สอนประจำรายวิชารับทราบ  

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่  2/2563 

2 เดือน 
(ภาคเรียนที่ 1/2563)  
(ภาคเรียนที่ 2/2563)  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีดำเนินโครงการ 4,347 บาท 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 4,347  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน   

- กระดาษ  ขนาด A4  80 แกรม 3 ลัง x 575 บาท 1,725 

- กระดาษถ่ายสีฟ้า ขนาด  80  แกรม  A4   6 รีม x 200 บาท 1,200 

- กระดาษถ่ายสีชมพู ขนาด  80  แกรม  A4   6 รีม x 200 บาท 1,200 

- ตรายางลงทะเบียนเรียนล่าช้า 1 อัน x 150 บาท 150 

- ลูกแม็ก 12 กล่อง x 6 บาท 72 

ยอดรวม 4,347 
14.  การติดตามประเมินผล  :  ไมมี่ 
วิธีการ   :  บันทึกรายงานผลโครงการ 
เครื่องมือ  :   - 
ระยะเวลา  :  พฤศจิกายน  2563  (สิ้นภาคเรียนที่  2/2563) 
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โครงการที่ 11 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา   2563 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวลดาวัลย์  ภูมิพัฒน์ 
      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    โทรศัพท์ 074-536077 - 8  
      โทรสาร 074-536077 - 8 ต่อ 133   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3888178 
   E-mail : Ladaween@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ สมานฉันท์ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเน้น 6 เรื่องที่สำคัญคือ ปฏิรูปครู เพิ่มและกระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ดังนั ้นงานทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา  

2563 ขึ้น  เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา  และสร้างความประทับใจให้ผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในหมู่เพื่อน  และ
เครือญาติสืบไป  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือก
เรียนสาย  อาชีพ 
4.2  เพ่ือผลิตกำลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4.3  เพ่ืออำนวยความสะดวก  และการบริการที่ประทับใจต่อผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
5.2  ผลิตกำลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
5.3  สร้างความประทับใจ และความรู้สึกท่ีดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1 ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
6.2 สามารถเปิดรับนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจเรียนสายอาชีพทุกสาขาตามแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  2563 
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6.3 จัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ  ข้อมูลข่าวสาร  และเอกสารต่างๆในการดำเนินการรับ
สมัครอย่างสมบูรณ์ 

 6.4 ความประทับใจ และความรู้สึกท่ีดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ 
6.5 นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนของแผนกวิชา และครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  
 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓     5,870   
2. ขออนุมัติโครงการ ✓         
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓         
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ          
5.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ✓         
7.จัดซื้อจัดจ้าง ✓         
8.ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด   ✓       
9.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ   ✓       
10.ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓       
11.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    ✓      

รวมเงิน  5,870   
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  8.1 ผูป้กครองและนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2563  ระดับ ปวช.1     
                                และปวส.1 เข้าใหม่ 

     8.2 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกชั้นปี 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
10.2 ผลิตกำลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
10.3 ความประทับใจ และความรู้สึกที่ดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ และการประชาสัมพันธ์    
        ต่อเนื่อง 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -จำนวนนักเรียนนักศึกษาท่ีรายงานตัวมอบตัว  ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 

แผนรับนักเรียน 500  คน 
 
 

เชิงคุณภาพ - สามารถรับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ได้
คิดเป็น จากผู้ที่ผ่านการสอบวัดพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพ 
 

แผนรับนักเรียน 500  คน 
  

เชิงเวลา มีนาคม  –  มิถุนายน  2563 
 

4 เดือน 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีดำเนินโครงการ 5,870 บาท 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 5,870  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวลนิล 2 เมตร x 3 เมตร x 150 บาท 900 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 304 คน  x 10 บาท 3,040 

รวมค่าใช้สอย  3,940 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน   

- กระดาษ  ขนาด A4  80 แกรม 2 ลัง x 575 บาท 1,150 

- ซองถนอมเอกสาร (สำหรับใส่เอกสารใบ รบ. 
ขนาด A4) 

30 ห่อ x 26  บาท 780 

รวมค่าวัสดุ 1,930 
รวมเงิน 5,870 

 14.  การติดตามประเมินผล  : ไม่มี 
วิธีการ   : สำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

 บันทึกรายงานผลโครงการ 
เครื่องมือ  : แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ระยะเวลา  : 30 มิถุนายน  2563 
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โครงการที่ 12 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :   Open House เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น………………………………  
     ตำแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  
     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 
     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการ นำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  นโยบายที่   
1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : ผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น  ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา           
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งานประชาสัมพันธ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  และสื่อต่าง ๆ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และมีผลต่อการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในด้านสายอาชีพให้มากขึ้น 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1   เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการเรียนสายอาชีพ 
4.2   เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.3   เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   
 5.1 โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการ จำนวน  18  สถานศึกษา 
 5.2 นักเร ียนโรงเร ียนมัธยม โรงเร ียนขยายโอกาส และประชาชนทั ่วไป เข ้าร ่วมโครงการ                    
จำนวน 500 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 6.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  

6.2 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนด้านสายอาชีพ  
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อจัดจ้าง      20,000   
8.  ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
9. รายงานผลความก้าวหน้า

โครงการ 
        

10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
        

รวมเงิน 20,000  บาท 
8.  กลุ่มเป้าหมาย   
     นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ดำเนินการ  
      ณ   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

10.2  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ  
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -  โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการ   

-  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 

   18 สถานศึกษา 
 
      500 คน 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
-  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้านสายอาชีพ  

 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ 20,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………20,000………………………………บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารนักเรียน โรงเรียนมัธยม และ
ครูผู้ควบคุม   

(40 บาท x500 คน) 20,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย  
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลา :……เมษายน  2563……….………………………………………………………… 
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โครงการที่ 13 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :   จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น……………………………… 
     ตำแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  
     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 
     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  นโยบายที่   
1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : ผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

งานประชาสัมพันธ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  และจัดทำวารสาร 
เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เป็นอีกทางหนึ่งที่เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมและดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ
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วิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง  ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในด้านสายอาชีพให้มาก
ขึ้น 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
  4.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   
 5.1 วารสารประชาสัมพันธ์รายไตรมาส  พิมพ์ครั้งละ  1,000 เล่ม  จำนวน  ๓  ฉบับ (๑,000เล่มต่อ
ปี) 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 6.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
การดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

6.2 การติดต่อประสานระหว่างหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมีความสะดวกรวดเร็ว 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ       25,000  
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อจัดจ้าง         
8.  ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
9. รายงานผลความก้าวหน้า

โครงการ 
        

10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
        

12.          
รวมเงิน 25,000  บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย   
     นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ดำเนินการ  
     ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 ได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  ราย  ๔  เดือน  พิมพ์ครั้งละ  ๓๐0  เล่ม  จำนวน  ๓  ฉบับ  
ต่อปี  (๑,000 ฉบับ ต่อปี) 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ วารสารประชาสัมพันธ์  ราย  ๓  เดือน  พิมพ์ครั้งละ  

๓๐๐  เล่ม  จำนวน  ๓ ฉบับ  ต่อปี ๑,000 ฉบับ ต่อปี) 
      ๑,000 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 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐ เล่ม  x ๒๕บาท 25,000 บาท 

- วัสดุคอมพิวเตอร์   

- ฯลฯ   
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลา :……1  ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563……….………………………………………………………… 
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โครงการที่ 14 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น……………………………… 
     ตำแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  
     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 
     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  นโยบายที่   
1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : ผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น  ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา        
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ในการนี้วิทยาลัยฯ มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษา ให้แก่
ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  
  4.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนอาชีวศกึษา  
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   
 5.1 จำนวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 280 คน 
 5.๒ จำนวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 170 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 6.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

6.2 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนด้านสายอาชีพ  
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินทีใ่ช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ      30,000   
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อจัดจ้าง         
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
8.  ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
        

9. รายงานผลความก้าวหน้า
โครงการ 

        

10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
        

12.          
รวมเงิน 30,000  บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :      ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
     10.1 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีจำนวนมากขึ้น 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -ป้ายไวนิล ขนาด 3*5 เมตร (ติดตั้งหน้าวิทยาลัยฯ)  

จำนวน  1 ป้าย 
- ป้ายไวนิล ขนาด  1*2 เมตร  (ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน ) 
จำนวน  30 ป้าย 
-ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด .80*1.80 เมตร (แนะแนว) 
 จำนวน 6  ป้าย 
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธุ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 
500ใบ 
-จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จำนวน  2 สถานี 
๑. สถานีในพ้ืนที่อำเภอจะนะ 
๒. สถานีในพ้ืนที่อำเภอเทพา 
- จ้างทำสปอร์ต  จำนวน 2 สปอร์ต   
                                  รวมเงินทั้งสิ้น    

  2,250   บาท 
 
 
 9,000  บาท  
 
 
  6,000  บาท 
 
 5,000  บาท 
6,000  บาท 
1,000  บาท 
  30,000  บาท 
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เชิงคุณภาพ - เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 

 
 

เชิงเวลา 4. ไตรมาสที่ 1  ( 1 ต.ค. 256๑ – 31  ม.ค. 6๑ ) 
5. ไตรมาสที่ 2  ( 1 ก.พ. 256๒ – 31  เม.ย. 6๒ ) 

 
 
       

เชิงค่าใช้จ่าย    30,000  บาท  
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………30,000  ………………………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล ขนาด 3*5 เมตร 1 แผ่น  x 2250 บาท 2,250 

- ค่าไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร 30 ป้าย x 300  บาท 6,000 

- ป ้ า ย โ ฟ ม บ อ ร์ ด                                   
ขนาด .80*1.80 เมตร 

          6 ป้าย x 1,000 บาท 6,000 

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธุ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ จำนวน 500ใบ 

-  

         500ป้าย x  10 บาท 
 

   5,000 

          -   จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 
จำนวน  2 สถานี 
      ๑.  สถานีในพ้ืนทีอ่ำเภอจะนะ 
      ๒.  สถานีในพื้นที่อำเภอเทพา 

 
         2  สถานี x 3,000 บาท 

 
    6,000  

- จ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์การ
รับ 

สมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
 

 
            2  สปอร์ต  x 500  บาท 

 
    1,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..……………………………………………………………  
เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลา :……1  ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม   2563……….………………………………………………………… 
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โครงการที่ 15 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสุธิษา  บุญเรืองขาว 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536078  โทรสาร 074-536078  
     โทรศัพท์เคลื่อนที่                                    E-mail :    
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและ มี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  งานการเงิน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จึงได้ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน
แบบพ่นหมึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ตามระเบียบของ
งานการเงิน  และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์งาน  จำนวน 1  เครื่อง 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการงานการเงิน  และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน จำนวน  1  เครื่อง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การปฏิบัติงานสำนักงาน ของงานการเงินมีประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุ
น 

นโยบา
ย 

บกศ. 

1. .เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
 ✓       

5. ค้นกาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  ✓       
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 

เตรียมความพร้อม 
 ✓       

7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ✓       
8. ดำเนินการตามวัน เวลาและสถานที่

ดังกล่าว 
  ✓      

9. เบิกจ่ายการดำเนินโครงการ   ✓     7,000 
10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
11. สรุปผลและรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
  ✓      

รวมเงิน 7,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : งานการเงิน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 10.1 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน จำนวน  1  เครื่อง 
      10.2 การบริหารจัดการงานการเงินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน  1  เครื่อง 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานสำนักงาน ของงานการเงินมีประสิทธิภาพ  

และมีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

 

เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ธันวาคม  2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 7,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 7,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งาน 1 เครื่อง  เครื่องละ 7,000 บาท 7,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : การวางแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ 
เครื่องมือ : สรุปรายงานผลการจัดซื้อ 
ระยะเวลา : มีนาคม 2563 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 7,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)          - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi     
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ     
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์   
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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โครงการที่ 16 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้  การผูกผ้าในพิธีการต่างๆ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธีระชัย  บุญโสดา 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 

          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้ านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชา ชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 - 2563  ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้  การผูกผ้าในพิธีการต่างๆ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯมีความสามารถผูกผ้าในลักษณะต่างๆตามพิธีการในโอกาส
ต่างๆ  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
        ๑.  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  มีความสามารถผูกผ้าตกแต่งในลักษณะต่างๆตามพิธีการใน
โอกาสต่างๆ 

      ๒.  บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  มีความสามารถผูกผ้าในพิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้อง  สวยงาม 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน  30  คน  มีความสามารถผูกผ้าในพิธีการต่างๆ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

      ในพิธีการตา่งๆมีการตกแต่งโดยการผูกผ้าได้อย่างสวยงาม 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เสนอโครงการ ⁄    10,000    

2. พิจารณาอนุมัติโครงการ ⁄        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ⁄        

4. ดำเนินโครงการ ⁄        

5. รายงานผล ⁄        

รวมเงิน 10,000 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

       บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน  30  คน   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

         บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน  30  คน  มีความสามารถในการผูกผ้าในพิธีการต่างๆ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน  30  คน    

เชิงคุณภาพ ในพิธีการต่างๆมีการตกแต่งโดยการผูกผ้าได้อย่างสวยงาม  

เชิงเวลา ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน - 
 ค่าใช้สอย 3,600 

 ค่าวัสดุ 6,400 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  10,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน 30 คน * 120 บาท * 1 วัน 3,600 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าต่วน เข็ม
หมุด  ลวด) 

2 ม้วน * 3,200  บาท 6,400 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถาม 

 เครื่องมือ :……แบบสอบถาม ……………………………………………………………………… 

ระยะเวลา : อบรม 1 วัน 
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โครงการที่ 17 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอำนวยการ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………………………………………………………………………………………………………  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  อาคารอำนวยการเป็นอาคารศูนย์รวมการบริหารงานของวิทยาลัยฯในทุกด้าน  เป็น
อาคารที่จะต้องสง่างาม  มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น  จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีการซ่อมแซม  โดยการทาสีอาคารใหม่  เพ่ือให้มีความเป็นที่สง่างามแก่คนผ่านไป มาและใช้บริการ 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้มี
ฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 - 2563  
ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอำนวยการ  อาคารบริหารธุณกิจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้มีความเป็นที่สง่างามแก่คนผ่านไป มาและใช้บริการ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       1.  เพื่อให้มีอาคารที่ มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

     2.  เพื่อเป็นการซ่อมแซม  บำรุงรักษา  สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

     3.  เพื่อให้มีความเป็นที่สง่างามแก่คนผ่านไป มาและใช้บริการ    

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      1.  เป็นการซ่อมแซมอาคารอำนวยการ  โดยการทาสีภายนอกของตัวอาคาร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       1.  มีอาคารอำนวยการ  อาคารบริหารธุรกิจ  ที่มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบ  
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการนำเสนอ /        

2. ขออนุมัติโครงการ  /        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /        

4. สรุปรายงานการดำเนินงาน    / /    210,000 

          

รวมเงิน 210,000.- 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :       บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :     อาคารอำนวยการ  อาคารบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         อาคารที่จะต้องสง่างาม  มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ อาคารอำนวยการจำนวน 1 หลัง  จำนวน 1 หลัง  
เชิงคุณภาพ มีอาคารอำนวยการ ที่มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  

เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

 

เชิงเวลา   

เชิงค่าใช้จ่าย  210,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………210,000……………………………………………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

ใช้สอย   

  -จ้างเหมางานทาสีภายนอกอาคารอำนวยการ   

พ้ืนที่  1680   ตร.ม. 1680  ตร.ม. x 125  บาท 210,000.- 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :            สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 

 เครื่องมือ :        แบบสำรวจความพึงพอใจ    
ระยะเวลา :      ไตรมาสที่ 4      
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โครงการที่ 18 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์  สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................           

2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีนักเรียน  นักศึกษา  จำนวนทั้งหมดประมาณ  1200  คน  ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยฯประมาณร้อยละ  70 %  ลาน
จอดรถปัจจุบันมีไม่เพียงพอ  นักเรียน  นักศึกษาต้องนำรถจักรยานยนต์ไปจอด ณ สนามฟุตบอลของวิทยาลัย
ฯ  วิทยาลัยฯจึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการในเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความเป็นระเบียบ  ปลอดภัย  จึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างลานจอดรถเพ่ิมเติม  

     ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้
มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 - 2563  
ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์  สำหรับนักเรียน นักศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อใช้สำหรับการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษาให้มีความเป็นระเบียบ  
ปลอดภัย   
             

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     1.  เพื่อใช้เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาได้เพียงพอ 

     2.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  เป็นระเบียบเรียบร้อย  
     3.  เพื่อให้การควบคุมการเข้าออกในการใช้รถจักรยานยนต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      1.  มีลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา  ขนาด  3.75 x 84.00  ม.  เป็นลาน ค.ส.ล. 
     2.  นักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอดรถฯ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

     ๑.  รถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอดรถฯ 
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     ๒.  ยามรักษาความปลอดภัยมีความสะดวกในการควบคุม  ดูแลรักษาความปลอดภัย 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เสนอโครงการ /       ๕๕,๒๐๐ 

2.พิจารณาโครงการ /        

3.อนุมัติโครงการ /        

4.ดำเนินโครงการ   /      

5.สรุปผลโครงการ   /      

6.รายงานผลโครงการ   /      

รวมเงิน    55,200 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         1.  ลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา  ขนาด  3.75X 84 ม.  หนา  0.075  ม. (315 ตร.ม.)  
เป็นลาน  ค.ส.ล.  
       2.  รถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอด 

 
       11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  700 คน มีลาน ค.ส.ล. ใช้
สำหรับจักรยานบยนต์ 

 

เชิงคุณภาพ   นักเรียน  นักศึกษา  มีความปลอดภัยในการจอด  

เชิงเวลา    1  เดือน  

เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ 55,200 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………55,200…………………………บาท 

 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

วัสดุฝึกปฏิบัติ   

  ลาน ค.ส.ล. ขนาด 3.75 X 84.00  ม.  (315 
ตร.ม.)   

315ตร.ม. x  175.24  บาท 55,200 

  55,200 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้(นักเรียน  นักศึกษา) 
 เครื่องมือ : 
         แบบสำรวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาสที่ 3   
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โครงการที่ 19 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ   
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู  
จำนวน 2 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ  จำนวน 1 หลัง  โรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง  ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานาน
หลายปี  ทำให้สภาพของอาคารดังกล่าวชำรุดทรุดโทรม  หลังคารั่ว  ชายคาพุพัง  ฝ้าเพดานเสียหาย  จึงมี
ความจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม  เพ่ือไม่ให้มีการชำรุดทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น 
     ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้
มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 - 2563  
ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ  ซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ  โรงอาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่ออาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ  โรงอาหาร  สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
 4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     1.  เพื่อซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ   
     2.  เพื่ออาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :      เป็นการซ่อมแซมหลังคาอาคารฝ้าเพดาน 
          1.  อาคารบ้านพักครู  จำนวน 2 หลัง  
          2.  อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ  จำนวน1 หลัง   
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 
       อาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ  โรงอาหาร  สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /        
       ๒.  พิจารณาโครงการ /        
       ๓.  อนุมัติโครงการ /        
       ๔.  ดำเนินโครงการ   /      
       ๕.  สรุปผลโครงการ   /      
       ๖. รายงานผลโครงการ   /      

รวมเงิน    30,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 

 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
         มีอาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ    สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เป็นการซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน 

-อาคารบ้านพักครู  จำนวน 2 หลัง            
-อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ  จำนวน 1 หลัง             

จำนวน  3  หลัง 

เชิงคุณภาพ มีอาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ    สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา มีนาคม - มิถุนายน 2563 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้สอย 30,000 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
ใช้สอย   
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร   
-อาคารบ้านพักครู  จำนวน ๒ หลัง  20 จุด x 750 บาท 15,000 
-อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หลัง   20 จุด x 750 บาท 15,000 

รวม  30,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :         สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 
 เครื่องมือ :         แบบสำรวจความพึงพอใจ    
ระยะเวลา :          ไตรมาสที่ 3   
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โครงการที่ 20 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  โทรศัพท์………………......................................................................          
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 

          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 - 2563  ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ ซ่อมแซมเวทีโรงอาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในวิทยาลัยฯ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
        ๑.  เพ่ือซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) 
      ๒.  เพ่ือให้บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกได้ใช้บริการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

     1.  เปลี่ยนกระเบื้องหลัง ขนาด 120 ซม.  จำนวน 20  แผ่น 

     2.  ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ 78 ตร.ม. 
     3. ซ่อมแซมประตู  หน้าต่าง ของอาคารอเนกประสงค์ บานที่ชำรุดเสียหาย 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

      บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกได้ใช้บริการจัดกิจกรรมต่างๆ 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เสนอโครงการ ⁄        

2. พิจารณาอนุมัติโครงการ ⁄        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       

4. ดำเนินโครงการ  ⁄      40,000 

5. รายงานผล  ⁄       

รวมเงิน 40,000 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :        บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรภายนอก 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

         บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกได้ใช้บริการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลัง 
เชิงคณุภาพ อาคารอเนกประสงค์ได้รับการซ่อมแซม

บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 50 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ 2563 – พฤษภาคม 2563 4 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 37,600   บาท 

 ค่าวัสดุ 2,400  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  40,000  บาท 

 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการทำฝ้าเพดาน 78 ตร.ม. * 400   31,200 

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมประตู+ 
หน้าต่าง 

10 บาน 6,400 

      ค่าวัสด ุ   

- กระเบื้อง+ตะขอยึด 20 ชุด * 120 2,400 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ตรวจสอบ  ติดตามตามสภาพจริง 

 เครื่องมือ แบบสอบถามผู้ใช้บริการ 
ระยะเวลา : มิถุนายน 2563 
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โครงการที่ 21 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : พ้ืน ค.ส.ล. วางที่นั่งหินเทียม 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท์…………081-9692619....................          
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 
          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 - 2563  ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการ จัดทำพ้ืน ค.ส.ล. วางที่นั่งหินเทียม  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  เพื่อใช้สำหรับวางที่นั่งหินเทียม จำนวน 1 ชุด 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
      1.  เพ่ือใช้สำหรับวางที่นั่งหินเทียม จำนวน 6 ชุด 
      2.  บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัย  มีที่นั่งเพ่ือการ
พักผ่อน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
      1.  พ้ืน ค.ส.ล.  ขนาด 2 x 3 เมตร  จำนวน 6 จุด 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
      บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัย  มีที่นั่งเพ่ือการพักผ่อน
และมองดูสวยงาม  เป็นระเบียบ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เสนอโครงการ ⁄    9,000.-    
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ ⁄        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ⁄        
4. ดำเนินโครงการ ⁄        
5. รายงานผล ⁄        

รวมเงิน 9,000.- 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :        บคุลากร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน  นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัย 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :       วทิยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
         บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน  นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัย มีที่นั่งพักผ่อนและมองดู
สวยงาม  เป็นระเบียบ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ พ้ืน ค.ส.ล.  ขนาด 2 x 3 เมตร   จำนวน 6 จุด 
เชิงคุณภาพ มีที่นั่งพักผ่อนและมองดูสวยงาม  เป็นระเบียบ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา มกราคม 2563 1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 9,000 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  9,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- ปูนผสมเสร็จ 4 คิว * 2250  บาท 9,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ตรวจสอบ  ติดตามตามสภาพจริง 
 เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  กุมภาพันธ์ 
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โครงการที่ 22 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ชั้น  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 
     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 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 
งานอาคารสถานที่จึงจำเป็นต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับ
ความต้องการของวิทยาลัยฯและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนมี คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : .ปรบัภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ชั้น       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามของภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยฯ 
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 7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงนิ (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ  /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /        
4. จัดซื้อ จัดจ้าง /       20,000 
5. ดำเนินโครงการ /        
6. สรุปรายงานการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ   
   /     

7. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข   

   /     

รวมเงิน 20,000.- 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯและชุมชน   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนา ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชุมชน นักเรียนนักศึกษามีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 

ชั้น 
1  แห่ง 

เชิงคุณภาพ ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 
ชั้น มีความร่มรื่นสวยงามพร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ  60 

เชิงเวลา มิถุนายน  2563 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ 20,000 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุดำเนินโครงการ วัสดุดำเนินโครงการ  20,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา :  กรกฎาคม  2563  
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โครงการที่ 23 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง………………………………………… 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 
     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : วิทยาลัยเทคนิคจะนะนั้นมีหอพักนักเรียนนักศึกษาทุน
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เป็นหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษา
หญิง  ซึ้งมีนักศึกษาพักอยู่ในหอพักภายในวิทยาลัยจำนวน  110 คน  ฉะนั้นความปลอดภัยของนักศึกษาหอพัก 
จัดเป็นด้านหนึ่งของความเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารงานและความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง
นักศึกษาท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา  และอยู่หอพักภายในวิทยาลัย ดังนั้นระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินภายใน
วิทยาลัย จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆ  ของนักศึกษาท่ีอยู่ภายในวิทยาลัย ดั้งนั้นทางงาน
อาคารสถานที่ได้จัดทำโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินภายในวิทยาลัยขึ้นเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้งานได้ปกติ      
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาคารได้รับ
การดูแล 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :อาคาร 4 หลัง       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร 4 หลัง 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ  /       
2. ขออนุมัติโครงการ  /       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  /      

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   /      
6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนนิงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

7. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน
โครงการ 

  /      

8. เตรียมเอกสารดำเนินโครงการ   /      
9. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินโครงการ   /     10,000.- 

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
11. รายงานความก้าวหน้าและ

ประเมินผลโครงการ 
  /      

12. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 10,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   อาคาร 4 หลัง 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : อาคาร 4 หลัง 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ อาคารเรียน 4 ชั้น  อาคารปฏิบัติการโรงฝึกงาน 4 ชั้น  

อาคารอำนวยการอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 
4 หลัง 

เชิงคุณภาพ อาคารเรียน 4 ชั้น  อาคารปฏิบัติการโรงฝึกงาน 4 ชั้น  
อาคารอำนวยการอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 

4 หลัง 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ 10,000 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าในอาคาร  อาคาร  4 หลัง 10,000 
 
15.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา :  ตุลาคม  2563  
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โครงการที่ 24 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำอาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ครู  โทรศัพท์   081-9692619         
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่      081-9692619 
     E-mail : peeter52@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ห้องน้ำห้องส้วมอาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรง
ฝึกงานในสภาพปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ชั้นทำให้เป็นปัญหาอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่
สามารถใช้ห้องน้ำได้ จะต้องเดินมาใช้ห้องน้ำอาคารอำนวยการ  ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่จึงคิดโครงการ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำอาคารเรียนพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ห้องน้ำห้องส้วมอาคารเรียนพาณิชย์สามารถใช้งานได้ท้ัง2ชั้นและ
อาคารโรงฝึกงาน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ห้องน้ำห้องส้วมชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และห้องน้ำอาคารโรง
ฝึกงาน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องน้ำห้องส้วมชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน
ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       80,000 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
 /       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน

โครงการ 
 /       

8. เตรียมเอกสารดำเนินโครงการ  /       
9. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินโครงการ  /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
11. รายงานความก้าวหน้าและ

ประเมินผลโครงการ 
  /      

12. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 80,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ห้องน้ำนักเรียนนักศึกษาชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : อาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และอาคาร
โรงฝึกงานได้อย่างปกติ 
 
 
 
 
 
 



144 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ห้องน้ำห้องส้วมชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และโรง

ฝึกงาน 
12 ห้อง 

เชิงคุณภาพ ห้องน้ำห้องส้วมชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนพาณิชย์และโรง
ฝึกงานได้รับการซ่อมแซมใช้งานได้ทุกห้อง 

12 ห้อง 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 52,000 
 ค่าวัสดุ 28,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 80,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ   6  ห้อง 52,000 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุซ่อมแซม 6  ห้อง 28,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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โครงการที่ 25 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสระว่ายน้ำ……………………………………………………. 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 
     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : สระว่ายน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและชุมชนที่สำคัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน แต่ในสภาพปัจจุบันของสระว่ายน้ำ  น้ำสกปรกต้องทำการเปลี่ยนน้ำใหม่ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ในสระว่ายน้ำ ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่คิดโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ เพ่ือให้สระว่าย
น้ำได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้น้ำในสระว่ายน้ำมีความใสสะอาดและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่าง
ปลอดภัย 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : สระว่ายน้ำของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : สระว่ายน้ำของวิทยาลัยเทคนิคจะนะพร้อมใช้งาน  
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. 1. เขียนโครงการ  /       
2. 2. ขออนุมัติโครงการ  /       
3. 3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4. 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  /      

5. 5. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

  /      

6. 6. ค้นหาข้อมูลติดต่อ
ประสานงาน 

  /      

7. 7. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน
โครงการ 

  /      

8. 8. เตรียมเอกสารดำเนิน
โครงการ 

  /      

9. 9. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนิน
โครงการ 

  /     100,000 

10. 10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
11. 11. รายงานความก้าวหน้าและ

ประเมินผลโครงการ 
  /      

12. 12. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 100,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯ   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : สระว่ายน้ำได้รับการเปลี่ยนน้ำที่ใสสะอาด 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ สระว่ายน้ำของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 1 สระ 
เชิงคุณภาพ สระว่ายน้ำของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับการปรับปรุงให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำจำนวน 1 
สระ 

100,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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โครงการที่ 26 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์  บ้านพักครู………………………………………… 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 

     ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

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

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : วิทยาลัยเทคนิคจะนะนั้นมีบ้านพักทางราชการแบบ

เรือนแถว 4 ยูนิต  1 หลัง  บ้านพักเรือนแถว 6 ยูนิต  1 หลัง  และบ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง  เพ่ือให้บริการ

กับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่มีความจำเป็นในการเดินทางมาทำงาน และในการพักอาศัยผู้ที่

เข้าอยู่จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าในบ้านพักของตนเอง  แต่จะพบปัญหาในเรื่องของค่าไฟมี

ค่าไฟที่ไม่เสถียรเนื่องมาจากหม้อมิเตอร์ที่งานอาคารจัดซื้อมาเปลี่ยนให้ในบางลูก ซึ่งมาตรฐานของหม้อมิเตอร์

มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับหม้อมิเตอร์ของการไฟฟ้า ดั้งนั้นทางงานอาคารสถานที่ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนหม้อ

มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์  บ้านพักครู  ขึ้นเพ่ือเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามของการไฟฟ้า  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ได้หม้อมิเตอร์ไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้า 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :บ้านพักทางราชการแบบเรือนแถว 4 ยูนิต  1 หลัง  บ้านพักเรือนแถว 6 ยู

นิต  1 หลัง  และบ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง         

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ จำนวน  10 ลูก
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ  /      12,000 
2. ขออนุมัติโครงการ  /       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  /      

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   /      
6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /      
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน

โครงการ 
  /      

8. เตรียมเอกสารดำเนินโครงการ   /      
9. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินโครงการ   /      

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
11. รายงานความก้าวหน้าและ

ประเมินผลโครงการ 
  /      

12. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 12,000 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   บ้านพักทางราชการแบบเรือนแถว 4 ยูนิต  1 หลัง  บ้านพักเรือนแถว 6 ยูนิต  1 หลัง  

และบ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ จำนวน  10 ลูก 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ บ้านพักทางราชการแบบเรือนแถว 4 ยูนิต  1 หลัง  

บ้านพักเรือนแถว 6 ยูนิต  1 หลัง  และบ้านพัก
ผู้อำนวยการ 1 หลัง 

10 หลัง 

เชิงคุณภาพ เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ ของการ
ไฟฟ้า 

10 ลูก 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ ของการ

ไฟฟ้า 
12,000 

 

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

 

13.  รายละเอยีดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมแปร์* 10 ลูก 12,000 

 

15.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟถนนตัวตรงตามความต้องการ  และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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โครงการที่ 27 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ครู  โทรศัพท์   081-9692619         
     E-mail : peeter52@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาที่มี ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
นักศึกษา  และผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน อาจเกิดชำรุดเสียหาย  และต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซม  จึงจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ
บาดาลขึ้นเพื่อสำรอง เพื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้น ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อวิทยาลัยฯ  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 1  เครื่อง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้บริการภายในสถานศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

5. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
6. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

7. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /     20,000 
8. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
9. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

รวมเงิน 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้บริการภายในสถานศึกษา 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
1. เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 8 ใบพัด ขนาดท่อส่ง 1.5 นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 1  เครื่อง 1  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ระบบประปาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีประสิทธิภาพมา
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 20,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 20,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 1  เครื่อง 1  เครื่อง x 20,000 บาท 20,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากผู้ใช้บริการ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : กันยายน  2563 
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โครงการที่ 28 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำห้องน้ำ – ห้องส้วม  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ครู  โทรศัพท์   081-9692619         
     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่      081-9692619 
     E-mail : peeter52@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ห้องน้ำ-ห้องสุขา ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่
จะต้องใช้ ห้องน้ำท่ีดีจะต้องเป็นห้องน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ ใครเข้าไปใช้แล้วจะรู้สึกถึง
ความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเห็นความสำคัญของการสร้างห้องน้ำ 
ห้องสุขา เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด และต้องได้มาตรฐานที่สุด จึงได้จัดทำโครงการจัดทำห้องน้ำ – ห้องส้วม ใหม่ 
เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถได้ใช้บริการห้องน้ำที่ถูก
สุขลักษณะและได้มาตรฐาน   

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว  จำนวน  
1  หลัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และ ได้ใช้เป็นอาคารโรงฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  แต่ยังไม่มี
ห้องน้ำห้องส้วม สำหรับให้บริการ  งานอาคารสถานที่จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำห้องน้ำ เพ่ือรองรับการใช้
บริการ ของนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้พื้นที่โรงฝึกงานดังกล่าว เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว 1  หลัง
จำนวน 2 ห้องขนาด 3 * 6 เมตร 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว 1  หลัง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องน้ำ – ห้องส้วม เมื่ออาคารเปิดการ
ใช้งาน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
5. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน

โครงการ 
 /       

6. เตรียมเอกสารดำเนินโครงการ  /       
7. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินโครงการ  /       
8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /      30,000 
9. รายงานความก้าวหน้าและ

ประเมินผลโครงการ 
  /      

10. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 30,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนนักศึกษา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้บริการห้องน้ำ โรงฝึกงาน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว  1  หลัง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องน้ำ – ห้องส้วม เมื่อ

อาคารเปิดการใช้งาน 
100% 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 30,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 30,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง  2  ห้อง 30,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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โครงการที่ 29 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุชาติ   ทองสุข   นางสาวอินทิรา  ไกรเพชร 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  ......................-................................................ 
     โทรสาร …………………-……………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0862989025................................. 
     E-mail : inthira_oot@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ดา้น  ได้แก่  1)  ด้านค
วามั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู ้
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน    มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเพ่ือเป็นการ
กำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563  สำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับนโยบาย  และ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบจุำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ  /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ  
/        

5. ประชุมพิจารณาโครงการ  /        
6. ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ  /        
7. จัดทำแผนปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  

/        

8. จัดจ้าง ทำสำเนาเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี  

/        

9. มอบเอกสารแผนปฏิบัติการให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

/        

10. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ /        
11. สรุปรายงานการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ   
   /     

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข   

   / 10,000.    

รวมเงิน 10,000.- 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์  มี
ความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 50  เล่ม 
เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และ

บรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถ
ตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 200  บาท/เล่ม 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50  เล่ม X 200  บาท 10,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
เครื่องมือ : บันทึกคุมใช้จ่ายงบประมาณ  บันทึกคุมการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 30 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ระยะเวลา 5 ปี (2564-2568) 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุชาติ   ทองสุข   นางสาวอินทิรา  ไกรเพชร 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  ......................-................................................ 
     โทรสาร …………………-……………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
………0862989025...................................……………………………… 
     E-mail : inthira_oot@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ดา้น  ได้แก่  1)  ด้านค
วามั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
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ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู ้
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน    มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการระดมความคิดเห็นบุคลากร การศึกษาสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในของวิทยาลัยฯ นำมาประเมินสภาพของวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์  และรวบรวมข้อมูลแผนและนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาจัดทำ 
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567)  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช้แนวทางบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าต่อการลงทุน จึงเป็นโอกาสที่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะได้ทราบทิศทางการ
พัฒนาวิทยาลัยในอนาคต และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 
– 2568) ขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานและการพัฒนาวิทยาลัยฯในอนาคต ที่มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี 

4.2 เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ระดมความคิด วิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนา ระยะ 4 ปี 

4.3 เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) สำหรับกำหนด
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระยะ 5 ปี 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : แผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) สำหรับกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระยะ 5  ปี 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) สำหรับกำหนดทิศทาง
และแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระยะ 5 ปี  สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับนโยบาย  และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ  /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  
/        

5. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

/        

6. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 /       

7. ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ   /       
8. จัดทำแผนฯตามที่คณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา
อนุมัติ  

 /       

9. จัดจ้าง ทำสำเนาเอกสาร   /       
10. มอบเอกสารแผนฯให้

ผู้รับผิดชอบ 
 /       

11. เผยแพร่แผนฯ  /       
12. สรุปรายงานการดำเนินงาน     /     
13. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง

แก้ไข   
   /     

รวมเงิน 15,000- 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 - บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  40  คน 
 - นักเรียน นักศึกษา แกนนำ จำนวน  5  คน 
 -  คณะกรรมการวิทยาลัยฯ  จำนวน  5  คน 
 -  ผู้ปกครอง ชุมชน จำนวน  5  คน 
 -  สถานประกอบการ  5  แห่ง 
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9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์  มี
ความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและยุทธศาสตร์ การ

ดำเนินงาน ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระยะเวลา 4 ปี 
(2564-2568) 

20  เล่ม 

เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และ
บรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถ
ตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการ 6  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย   15,000 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   
 -  อาหารว่าง  2 มื้อ X 30  บาท  X 60 คน  3,600.- 
 -  อาหารกลางวัน 1 มื้อ X 60  บาท  X 60 คน  3,600.- 
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับผู้เข้าประชุม 60 เล่ม X  30  บาท  1,800.- 
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาฯ 20 เล่ม X  300  บาท 6,000.- 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 - 2567 
เครื่องมือ : สรุปรายงานประจำปี 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 31 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ……จัดซื้อครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด…….. 
      ผู้ประสานงาน  …นายธเนศ   บุญแท้…… 
      ตำแหน่ง ……หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ……….โทรศัพท์…………-......................       
     โทรสาร ………-………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………089-8797446………………………… 
    E-mail : ………pthaned@gmail.com……………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู ้
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ. 2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้
จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด เพ่ือใช้เป็นเครื่องสำรองในการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ค (การ
ทำ  DHCP Server, Gateway, PPPoE Server, Authenticate (Hotspot), Multi WAN (Loadbalance, 
Failover, Link Backup), Firewall, Routing, VLAN, VPN, Log file ฯลฯ) หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทั้งจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรือบุคคลภายนอกแฮกระบบ ซึ่งจะทำให้เร้าเตอร์บอร์ดที่มีใช้อยู่ปัจจุบันเสียหาย 
และส่งผลให้อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งการส่งซ่อมแซมหรือหาทดแทนจะใช้
เวลานานหลายสัปดาห์  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด เป็นเครื่องสำรองในการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ค  
4.2  เพ่ือให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่าง   
       ต่อเนื่อง  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 
5.1  ครุภัณฑเ์ร้าเตอร์บอร์ด นำมาใช้งานในห้องเซิร์ฟเวอร์ ภายในอาคารอำนวยการ  
       จำนวน 1 เครื่อง 

 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

6.1  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
6.2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถรองรับการค้นคว้าหาความรู้ของ 
       นักเรียน นักศึกษา และรองรับระบบงาน และภารกิจต่างๆ ของครู และบุคลากรได้อย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. สำรวจสถานที่ในการนำ

ครุภัณฑ์มาติดตั้ง 
/        

5. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

/        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง /        
7. ดำเนินโครงการตามเวลาที่

กำหนด 
/        

8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
9. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       

10. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

 /       

11. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข 

 /       

รวมเงิน  
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  

ห้องเซิร์ฟเวอร์ อาคารอำนวยการ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

8.1  เชิงปริมาณ  :   ครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด จำนวน 1 เครื่อง 
8.2  เชิงคุณภาพ  :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมในการใช้งาน  
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  เร้าเตอร์บอร์ด 1  เครื่อง 
เชิงคุณภาพ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งาน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา จัดซื้อครุภัณฑ์เร้าเตอร์บอร์ด 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 37,140 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………37,140…….…บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- รายการ เร้าเตอร์บอร์ด 1 เครื่อง  37,140 บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แบบประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  6  เดือน 
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โครงการที่ 32 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ………โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
…… 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  ………นายธเนศ  บุญแท้…… 
     ตำแหน่ง ……หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ…… 
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ …089-8797446… 
   E-mail : ……pthaned@gmail.com……..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่ง ขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
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ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู ้
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ. 2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยติดตั้งระบบ พร้อมอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สายภายในอาคารเรียน 4 ชั้นเพิ่มเติมในชั้นที่ 2 และ 4 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังขาด
อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สำหรับรองรับการทำงาน
ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) ที่ได้ติดตั้งไปแล้วนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน และค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
4.2  เพื่อให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการค้นคว้าหาความรู้ของ

นักเรียน นักศึกษา และรองรับระบบงาน และภารกิจต่างๆ ของครู และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง  ติดตั้ง ณ 
ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาคารเรียน 4 ชั้น 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และ
รองรับระบบงาน และภารกิจต่างๆ ของครู และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ครบทุกชั้นและทุกห้องเรียน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. สำรวจสถานที่ในการนำ

ครุภัณฑ์มาติดตั้ง 
/        

5. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

/        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง /       21,000 
7. ดำเนินโครงการตามเวลาที่

กำหนด 
/        

8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
9. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       

10. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

 /       

11. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข 

 /       

รวมเงิน 21,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 

อาคารเรียน 4 ชั้น  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  เชิงปริมาณ  :   ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 
1 เครื่อง 
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10.2  เชิงคุณภาพ  :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ครบทุกชั้น ทุก
ห้องเรียน   

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบที่ 2 
1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถรองรับการใช้งานได้
ครอบคลุมทุกชั้น ทุกห้องเรียน 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 

6 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 21,000 บาท 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……21,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 

 21,000 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ใบตรวจเช็คและประเมินการใช้งาน 
เครื่องมือ :  สมุดตารางตรวจเช็ค 
ระยะเวลา :  6 เดือน 
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โครงการที่ 33 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวกันทิมา ใบตะเห 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่    085-4732449  E-mail : mai_kan1135@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กรอกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตามโปรแกรมที่ถูกจัดสร้างไว้ ใน www.v-cop.go.th  อันจะช่วยให้สถาน
ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการแรงงาน เข้าดูรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อันจะช่วยให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลของนักเรียนแต่ละ
คนในระบบฐานข้อมูล จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู ่เสมอ การพัฒนาศักยภาพในการ
ดำเนินงานของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา โดยสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา  
ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การดำเนินงานของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา มีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2  เพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา 
4.3  เพ่ือช่วยให้การดำเนินการกรอกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

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

ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลครบทุกคน และทุกรายการ  
5.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2562 นี้ ให้มีการ

ทบทวนปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันก่อนจบการศึกษา 
5.3  สร้างความเข้าใจเรื่องศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาแก่ครูทุกท่าน 
5.4  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาแก่สถานประกอบการ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน  
6.2  ครูทุกท่านมีความเข้าใจเรื่องศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
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7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน 

/ โครงการ 
/        

7. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  

/        

8. จัดซื้อ จัดจ้าง /        
9. ดำเนินโครงการตามเวลาที่

กำหนด 
/        

10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
11. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
  /      

รวมเงิน - 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
8.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี จำนวน 993 คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
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 จำนวน 993 คน 993 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าและเกิดความ

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

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 256 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มี -  

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

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

-  คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
-  จอโปรเจ็คเตอร์ 

ระยะเวลา  
-  เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.v-cop.go.th/
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โครงการที่ 34 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายก้องเกียรติ  บุญโสดา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่    089-7341321  E-mail : konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 โลกยุคปีจจุบันเป็นโลกการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ จึงทำให้การ
ทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่งทำการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และกระจาย สารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน การ
ควบคุม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผน ที่เกิดขึ้น ภายในองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศในปีจจุบัน
มีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู ้สนใจ และต้องการศึกษา 
ค้นคว้า นำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย วางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา ข้อมูล
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  รางวัลที่ได้รับ และกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
4.2  เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 
5.1  วิทยาลัยฯมีข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษานำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
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7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
/        

5. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  

/        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง  /    8,000   
7. ดำเนินโครงการตามเวลาที่

กำหนด 
 /       

8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
9. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
  /      

รวมเงิน 8,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
8.1  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และผู้ที่สนใจ 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
9.1  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1  มีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data Management Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมทุกด้าน 
10.2 มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จำนวน 100 เล่ม สามารถ นำมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาได้ถูกต้อง 

11.  ตัวชีวั้ดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จำนวน 100 เล่ม 100 คน 
เชิงคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data 

Management Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย จัดทำรูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 100 เล่ม x 80 บาท 8,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 8,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  : จัดทำรูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 100 เล่ม x 80 บาท  = 8,000 บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  ประเมินความพึงพอใจ ต่อการวบรวมและจัดทำรูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 
เครื่องมือ : 

-  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  

-  เดือนมิถุนายน 2563 ถึง สิงหาคม 2563 
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โครงการที่ 35 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจัย ของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียน การสอน 
  ผู้ประสานงาน  นาวิชชุดา  คงวิทยา   
   ตำแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306   
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

หลักสูตรของสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องและสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตร เมื่อพิจารณาธรรมชาติของหลักสูตรโดยทั่วไปแล้ว  หลักสูตร
ของแต่ละรายวิชาจะมีจุดเน้นในด้านหนึ่งด้านใดดังต่อไปนี้ 
                ด้านที่หนึ่ง เป็นหลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการหรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ในลักษณะ
การส่งเสริมความรู้ ความคิดและสติปัญญา 
                ด้านที่สอง เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างทักษะทางกาย ซึ่งเน้นกลไกของร่างกายในการ
กระทำกิจกรรมหรือทักษะพิสัย (psychomotor domain) เช่น วิชาประเภทการงาน  การอาชีพ  การพล
ศึกษา  นาฎศิลป์และดนตรี  เป็นต้น 
                ด้านที่สาม เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติของ
ผู้เรียน หรือจิตพิสัย (affective domain) 
            เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีลักษณะการให้ความรู้ ความเข้าใจ  และการ
ฝึกทักษะต่าง ๆ ไว้จำนวนมากและหลากหลายอยู่แล้ว  จึงจะไม่อธิบายซ้ำ เพราะการสอนในสองด้านแรกเป็น
การสอนที่เน้นทางด้านพุทธิพิสัยและด้านปฏิบัติหรือทักษะพิสัย ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว  เป็นการเรียนการสอนที่
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบหรือประเมินผลได้ชัดเจนว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว อีกนัยหนึ่งก็คือสามารถ
บอกได้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และบรรลุจุดหมายที่วางไว้หรือไม่ จึงเป็นเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลก็สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้โดยตรง 
            ส่วนการเรียนรู้ทางด้านจิตพิสัย เป็นการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนกว่า  เพราะเป้าหมายของการเรียน
ด้านนี้ต้องมุ่งถึงขั้นสามารถนำไปปฏิบัติด้วย ไม่ใช่เพียงการรู้และการเข้าใจในเรื่องจริยธรรมหรื อความดี
เท่านั้น  แต่ที่จำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมเป็นกรณีพิเศษ  เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช 2540  ได้ตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมของเยาวชนว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง   จึง
กำหนดไว้ในมาตรา 81 ว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรม (อักษราพิพัฒน์ 2543: 21)  ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ย้ำเรื ่องนี้
เช่นเดียวกัน ในมาตรา  24  (4) ว่า “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา”  
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน 

     รายบุคคล 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

1. วิทยาลัยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
2. วิทยาลัยมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 90 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
1. วิทยาลัยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. วิทยาลัยมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุ
น 

นโยบ
าย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ √    2,500    
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
 √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
6. สำรวจจำนวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์   √      
7. ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์แต่ละแผนก   √      
 8. จัดซื้อ จัดจ้าง     √     
9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด    √     
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    √     
11. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ    √     
12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,500 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 1 วิทยาลัยมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
90 % 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

90 % 

เชิงเวลา ตุลาคม 252 – กันยายน 2562 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน  30 เล่ม 2,500 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,500  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 
จำนวน  30 เล่ม 

2,500  บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ 36 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานวิจัยฯและงานส่งเสริมผู้ประกอบการฯ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางวิชชุดา  คงวิทยา /นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท์ 074-536078  โทรสาร 074-536078  
     โทรศัพท์เคลื่อนที่                                    E-mail :    
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา



184 
 

สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  งานวิจัยฯและงานส่งเสริมผู้ประกอบการฯ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จึงได้ขออนุมัติโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2532  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ตามระเบียบของงานวิจัยและงานส่งเสริมผู้ประกอบการ  และเพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและงานส่งเสริมผู้ประกอบการ   และงานอื่น ๆ  ที่
ได้รับมอบหมาย 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การปฏิบัติงานสำนักงาน ของงานวิจัยมีประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผล  ตามวัตถปุระสงค์ และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
/    

    

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน /        
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/

โครงการ 
/    

    

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.  จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
/    

    

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง /        
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด /        
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /        
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ /        
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
15. สรุปผลและรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
 /   

    

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดโครงการในปีต่อไป 

 /   
    

งบประมาณรวมโครงการ 22,000  บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 ๑๐.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
 ๑๐.2 การบริหารจัดการงานวิจัยฯและงานส่งเสริมผู้ประกอบการฯมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 1  เครื่อง 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานสำนักงาน ของงานวิจัยมีประสิทธิภาพ  และ

มีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

 

เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ธันวาคม  2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 22,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าครุภัณฑ์   

- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  เครื่องละ 22,000 บาท 22,000 
   

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : การวางแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ 
เครื่องมือ : สรุปรายงานผลการจัดซื้อ 
ระยะเวลา : มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 37 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ประชุมทางวิชาการ 
  ผู้ประสานงาน  นางวิชชุดา  คงวิทยา   
   ตำแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการด้านการวิจัย เพ่ือการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของครู นักวิจัยทั้งของวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ  
ที่ผ่านทางการประชุมทางวิชาการระดับต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
การนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๑ เพ่ือนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพ้ืนที 
 ๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มนักวิจัย 

๓ เพ่ือสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของ
วิทยาลัย  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีคุณภาพและปริมาณมาก
ขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √     2,000   
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

 √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงนิ (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

6. จัดซื้อ จัดจ้าง    √      
7. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   √      
8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   √      
9. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ    √     
10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

   √     

รวมเงิน 2,000 บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทุกท่านวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑ ได้องค์ความรู้และข้อคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๒ ได้แนวทางในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐาน
รากในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม 
๓ ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของวิทยาลัย ได้เผยแพร่ในแวดวงวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ - บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
 

 จำนวน  1-2 คน 

 เชิงคุณภาพ  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 1-2 คน  มีความรู้
และสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 2563  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
เชิงค่าใช้จ่าย   จำนวนเงิน  2,000 บาท   

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้สอย ค่าไวนิล 2 พื้น 
ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มวิจัยพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 
8 เล่ม 

1,000 บาท 
1,000 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  : 1. แบบสอบถาม  2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ 38 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำรูปเล่มวิจัยทางด้านการศึกษาพัฒนารูปแบบ และคุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้ประสานงาน  นางวิชชุดา  คงวิทยา   
   ตำแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306 
  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มี การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 



192 
 

อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดทำรูปเล่มวิจัยทางด้านการศึกษาพัฒนารูปแบบ 
และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการฝึกฝนให้ครู บุคลากร ให้รู้จักวิธีการนำเสนอรายงาน รูปเล่มวิจัย ที่เป็น
ระเบียบแบบแผนและมีมาตรฐานที่ถูกต้อง ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีความสามารถปรับตัว ภายใต้การมีส่วนร่วมตัดสินใจจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 2. เพื ่อให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐต่อไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน  ความรู้ความเข้าใจ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบจุำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √     5,000   
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

 √       
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ขัน้ตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
6. จัดซื้อ จัดจ้าง    √      
7. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   √      
8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   √      
9. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ    √     
10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √     

รวมเงิน 5,000 บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 2.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ   
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 1.  รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      

ที่เป็นเอกภาพ 1 รูปแบบ 
  

 เชิงคุณภาพ  1. รายงานรูปเล่มวิจัยทางการศึกษา พัฒนารูปแบบ จำนวน 
10 เล่ม 
2. รายงานรูปเล่มวิจัยด้านด้านศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
จำนวน 10 เล่ม 

 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 2563  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
เชิงค่าใช้จ่าย  1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการวิจัยพัฒนารูป 

และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งหมด 20 เล่ม 
2. กระดาษ A4  สำหรับปริ้นงานวิจัย 5 รีม 
3. กระดาษทำปกรายงานวิจัย 120 แกรม  2 รีม 

 1210 บาท 
 
550  บาท 
240  บาท 
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      หมายเหตุทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  5,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย 1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน

การวิจัยพัฒนารูป และคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งหมด 20 เล่ม 

1,210  บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน 2. กระดาษ A4  สำหรับปริ้นงานวิจัย 5 รีม 
3. กระดาษทำปกรายงานวิจัย 120 แกรม  2 
รีม 

550  บาท 
240  บาท 
 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

โครงการที่ 39 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  2562 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายนิโรจน์  เพ็งศรี / นายธนิสร   บัวฝ้าย 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โทรศัพท์ 089-9780179        
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่089-9780179        
    E-mail :  Planningtct@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ
ให้บริหารทางวิชาการ  นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว  สถานศึกษายังมีพันธกิจที่จ ะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อันประกอบไปด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  อย่างไรก็ตาม  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการนำ
ความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมโดยการถ่ายทอดของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาจัดทำรายงานประเมิน
ตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการใน
กระบวนการประกันคุณภาพว่ามีความสำคัญโดยวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพื่อให้ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษากับบุคลากร 
 4.2  เพ่ือนำผลการจัดการความรู้ไปปรับใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 5.1  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน  15  เล่ม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

        

6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อ
ประสานงาน 

        

7. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ เตรียมความพร้อม 

        

8. จัดซื้อ จัดจ้าง         
9. รายงานความก้าวหน้า

โครงการ 
        

10. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

        

11. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

        

12. เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข สำหรับ
โครงการในปีต่อไป 

       5,000. 

รวมเงิน 5,000.- 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จำนวน  83  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  คู่มือมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.2  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี

การศึกษา 2562 
 

จำนวน  15  เล่ม 

เชิงคุณภาพ -   ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา    
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม  2563 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 5,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  5,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย  5,000.- 
          -  ถ่ายเอกสาร SAR : 2562  จำนวน 15 เล่ม x 160 บาท  

 
2,400.- 

          -  ถ่ายเอกสารเครื่องมือมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  

จำนวน 40 เล่ม x 60 บาท 2,400.- 

          -  อ่ืนๆ   200.- 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย  
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :     ติดตามและประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือ :  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม  2563 
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โครงการที่ 40 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด  
   ปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายนิโรจน์  เพ็งศรี / นายธนิสร   บัวฝ้าย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
โทรศัพท์  089-9780179 
E-mil : planningtct@gmail.com 

2.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนได้มีการประกันคุณภาพในทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน  และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้ขั้นตอน วิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ   
3.2 วิทยาลัยเพื่อให้ครูและบุคลากรจัดทำรายงานการสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อสำรวจความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
4.1 ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  2561 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
5.1 สถานศึกษาได้ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี หรือ ดีมาก 
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6. กลุ่มเป้าหมาย :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √        
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
 √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
 √       

7. จัดซื้อ จัดจ้าง  √       
8. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   √      
9. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 
  √     21,270.- 

รวมเงิน 21,270.- 
8.  พื้นทีด่ำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

9.1 สถานศึกษาผ่านการรับการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

เชิงคุณภาพ สถานไดผ้ลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี หรือ ดีมาก ดี หรือ ดีมาก 
เชิงเวลา เตรียมเอกสารการประเมิน ต.ค.62 – ก.ย.63 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
5,100.- 

16,170.- 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  21,270  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  5,100.- 
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน x 1 วัน 2,400.- 
          - ค่าถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 150 บาท x 10 เล่ม 1,500.- 
          - ค่าไวนิลโครงการ ไวนิลขนาด 3 x 4 เมตร 1 ผืน x 

1,200 บาท 
1,200.- 

      ค่าวัสดุ  16,170.- 
          - วัสดุของที่ระลึก 5 คน x 1,000 บาท  5,000.- 
          - วัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ 3 ด้าน x 1,000 บาท 3,000.- 
          - กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 100 แผ่น/120 
แกรม  

3 รีม x 250 บาท 750.- 

          - ซองถนอมเอกสาร ขนาด A4 10 ห่อ x 25 บาท 250.- 
          - แฟ้มสันห่วง 2 นิ้ว สีส้ม 2 โหล x 900 บาท 1,800.- 
          - กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 25 กล่อง x 180 บาท 4,500.- 
          - กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 3 กล่อง x 220 บาท 660.- 
          - อ่ืนๆ  210.- 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย  
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือ :  ผลการประเมินคุณภาพ  รายงานผลการดำเนินโครงการตามกระบวนการ PDCA 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม  2563 
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โครงการที่ 41 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : เตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายนิโรจน์  เพ็งศรี / นายธนิสร   บัวฝ้าย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โทรศัพท์  089-9780179 
E-mail : planningtct@gmail.com 

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
คุณภาพการศึกษาเป็นคำที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษาว่าจะมองในมิติใด 

แต่ส่วนใหญ่มักมองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๓) คุณภาพของผลผลิต 
นอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นได้จากการที่มีการกำหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษาร่วมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องกระทำได้หลายทาง การยกย่อง  เชิดชู ให้ขวัญกำลังใจ และประกาศให้สาธารณชนรับทราบอย่าง
แพร่หลาย ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  ที่ไม่มีวันล้าสมัย ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

รางวัลพระราชทานนี้  เกิดขึ ้นจากน้ำพระทัยอันเปี ่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลา
กุล) ในปี ๒๕๐๖  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๐๖  และพระราชทานรางวัล 

แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ ่งจัดการศึกษาดีเด่น   ใจความของพระราชปรารภมีว ่ามี
นักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี  รวมทั้งมีโรงเรียน 
ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควร
จะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้กระทรวงศึกษาธิการ  (โดยกรมวิชาการซึ่ง
เป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภ 

มาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่
ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ  พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
3.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรรู้วิธีการดำเนินการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
3.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสรุปและประเมินตามหลักเกณฑ์สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
3.3 เพ่ือสำรวจความพ่ึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
4.1 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.2 นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
5.1 ร้อยละ 85  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.2 นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ร้อยละ 85 รักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน  91  คน  ได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมในประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
7. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √        
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
√        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน √        
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
√        

7. จัดซื้อ จัดจ้าง √        
8. เอกสารประกอบการประเมิน  √        
9. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  √       

10. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 

 √      20,000.- 

รวมเงิน 20,000.- 
8. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคนของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  91 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรทุกคนของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับ

การพัฒนาให้มีความพร้อมในประเมินสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลาจัดเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 

6  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

12,000.- 
8,000.- 

11.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  20,000  บาท 
12.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย  12,000.- 
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน x 2 วัน 4,800.- 
          - ค่าถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 400 บาท x 15 เล่ม 6,000.- 
          - ค่าไวนิลโครงการ ไวนิลขนาด 3 x 4 เมตร 1 ผืน x 

1,200 บาท 
1,200.- 

      ค่าวัสดุ  8,000.- 
          - วัสดุของที่ระลึก 6 คน x 1,000 บาท  6,000.- 
          - อ่ืนๆ  2,000.- 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย  
 
13.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือ :  ผลการประเมิน  รายงานโครงการตามกระบวนการ PDCA 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม  2562 
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โครงการที่ 42 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบงานประกันคุณภาพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายนิโรจน์  เพ็งศรี / นายธนิสร   บัวฝ้าย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โทรศพัท์  089-9780179 
E-mail : planningtct@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
กำหนดให้วิทยาลัยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้ เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยื นใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชี พที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบงานประกันคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา กระบวนการศึกษาดูงานเป็น
กระบวนการหนึ่งที ่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและ
ประสบการณป์ฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
4.2  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 
4.3  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  ครูและบุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

เพ่ือพัฒนางานของตนเองและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 6.2  สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นไปตามแผนพัฒนาวิทยาลัยและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

6.3  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √        
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
 √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
 √       

7. จัดซื้อ จัดจ้าง  √       
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่ศึกษา

ดูงาน 
 √       

9. สรุปรายงานผลความก้าวหน้า   √      
10. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 
  √      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

11. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การจัดทำแผนฯ ในปีต่อไป 

  √     3,000.- 

รวมเงิน 3,000.- 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 15 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้เรียนรู้แนวทางการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการความรู้จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทัศนคติ 
และมุมมองในการทำงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของสถานศึกษาต่อไป 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน    15  คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่  
เชิงเวลา ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา 
ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

2,000.- 
1,000.- 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  3,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย  2,000.- 

- ค่าเดินทางไปราชการ 12 คน x 120 บาท x 1 วัน 1,440.- 

- ไวนิลโครงการ 1 ผืน x  560 บาท 560.- 

- อ่ืน ๆ   

      ค่าวัสดุ  1,000.- 
- ค่าวัสดุของที่ระลึก 1 ชิ้น x 1,000 บาท 1,000.- 

- อ่ืนๆ   

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความก้าวหน้า   สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ   แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ 43 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายนิโรจน์  เพ็งศรี / นายธนิสร   บัวฝ้าย 
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โทรศัพท์  089-9780179 
E-mail : planningtct@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทำงานในทุกระดับและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปัจจัยผลักดันที่ทำให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน 
อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจำกัดของทรัพยากร ความต้องการ 
กำลังคนอาชีวศึกษาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และความต้องการแรงงานที่มีศักยภาพ 
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู ่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในสถานศึกษาต่อไป   
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้

ตอบสนองตามศักยภาพของผู้เรียน 
4.2  เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4.3  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :   รูปเล่มโครงการ จำนวน 15 เล่ม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 วิทยาลัยเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ตอบสนอง
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

6.2  บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √        
2. ขออนุมัติโครงการ √        
3. ขออนุญาตดำเนนิโครงการ √        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
 √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   √      
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
  √      

7. จัดซื้อ จัดจ้าง   √      
8. สำรวจ ความคิดเห็น 

กลุ่มเป้าหมาย 
  √      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

9. สรุปรายงานผลความก้าวหน้า    √     
10. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 
   √     

11. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การจัดทำแผนฯ ในปีต่อไป 

   √    - 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ผู้ปกครอง ครู เยาวชน และชุมชน จำนวน 100 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 10.2 ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการรับรู้ ตอบสนองด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน จำนวน   100  คน 
เชิงคุณภาพ - สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมาย 
- วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละของความ
คิดเห็น 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย - 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  -  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย  0.- 

- อ่ืน ๆ  0.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ   แบบสอบถามความคิดเห็น 
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ 44 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : เดินตามรอยพ่อต้องครองชีวีตามวิถีพอเพียง 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
     ตำแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์  080-548-7306  
       
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้อนุญาตให้ดำเนินการ การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จนได้ร่างรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

1.  องค์ประกอบด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
2.  องค์ประกอบด้านงานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 
3.  องค์ประกอบด้านงานวางแผนและงบประมาณ 
4.  องค์ประกอบด้านงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5.     องค์ประกอบด้านงานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
6.     องค์ประกอบด้านงานความร่วมมือ  

 และอนุญาตให้ผู้วิจัยนำองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 6 ด้าน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาว่าเห็น
ด้วยหรือไม่ พร้อมกับให้ตรวจสอบความตรงขององค์ประกอบของรูปแบบ ได้ข้อสรุปว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
เห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบและรูปแบบดังกล่าวมีความตรง (มีค่า IOC ขององค์ประกอบของรูปแบบ
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00)  สำหรับข้อที่ค่าความสอดคล้องต่ำกว่าเกณฑ์ มี 1 ข้อ คือการวิจัย และประเมินผล
การใช้หลักสูตรโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงจากการศึกษา วิจัยการใช้หลักสูตร 
และสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจัยของสถานศึกษา และ
การส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของสถานศึกษาสู ่การเป็นนักวิจัยมื ออาชีพ สำหรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวม ได้แก่ การบูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับกระบวนการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ควรเน้นให้มีความชัดเจนในระดับการ
ปฏิบัติ ควรมีคู่มือในการใช้รูปแบบการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้วย 
และ การวิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลักความ
คุ้มค่าและภูมิคุ้มกัน มาใช้พัฒนานักวิจัยของสถานศึกษา นั้น 
 บัดนี้ได้องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความต้องการจำเป็นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละงานดังนี้ 
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1.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
3.งานวางแผนและงบประมาณ 
4.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
6.งานความร่วมมือ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพ่ือชี้แนะแนวทางใน
การดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งหัวใจหลักของคำว่า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั่น
คือ ให้ดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง มีจุดมุ่งหมายโดยการพ่ึงตัวเองเป็นหลัก มีการดำเนินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอเหมาะ พอดี มีเหตุผล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ใน
ทุกมิติ ของการดำเนินชีวิต... ด้วยคำว่าพอเพียง 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร คร ูบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
           2.  เพ่ือ พัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ มีทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทำงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการจัดการกับผลผลิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด 
และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันและเผยแพร่สู่
ครอบครัวและชุมชน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
  1. นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และชีวีตามวิถีพอเพียง 

2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบริการสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ดี และมีความสุข  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

1.  ผู้บริหาร คร ูบุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชีวีตามวิถีพอเพียง 
2.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเดินตาม
รอยพ่อต้องครองชีวีตามวิถีพอเพียง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขัน้ตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √        
2. ขออนุมัติโครงการ/อนุญาต √        
3. จัดทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √       
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       
5. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √      
6. ดำเนินการตามโครงการ   √      
7. จัดทำสรุปรายงานการ

ดำเนินงาน 
  √      

8. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข 

   √     

 
8. กลุ่มเป้าหมาย   
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :   
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1.  ผู้บริหาร คร ูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชีวี
ตามวิถีพอเพียง 
2.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเดินตาม
รอยพ่อต้องครองชีวีตามวิถีพอเพียง 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ ถนัด
สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
2.นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จัก ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ ถนัด
สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
2. นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จัก ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีต่อ
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง                                

อยู่ในระดับดีมาก 
 
อยู่ในระดับดีมาก 
 
อยู่ในระดับดี 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานทั้งหมด 

 
 -  

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ   - บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  ไม่มี 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการ  
นักเรียน นักศึกษา 
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โครงการที่ 45 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536077 โทรสาร 074- 536078 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการใช้ชีวิตวิถีพอเพียงได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมการเกษตรมาใช้เป็นสื่อในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทางการเกษตร 
 2 เพ่ือจัดกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน 
 3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้เรียน 
 4 เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำอาชีพเสริมให้กับผู้เรียน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : แปลงปลูกผักสวนครัว 1 * 4 เมตร จำนวน 5 แปลง 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๔0 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนิน 
งาน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       10,000 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 40 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1 แปลงปลูกผักสวนครัว 1 * 4 เมตร จำนวน 5 แปลง 
2 ผู้เรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แปลงปลูกผักสวนครัว 1* 4 เมตร 5 แปลง 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียน 40 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 10,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 10,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ  10,000 

- อิฐบล็อคซีเมนต์ 100 ก้อน x 6 บาท 600 

- อิฐบล็อคประสาน 200 ก้อน x 12 บาท 2,400 

- ปูนซีเมนต์ 5 กระสอบ x 160 บาท 800 

- หินบด 5 ลบ.ม.  x 200 บาท 1,000 

- ท่อ พีวีซี ½ นิ้ว 20 ท่อน x 50 บาท 1,000 

- ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว 5 ท่อน x 200 บาท 1,000 

- ข้อต่อ ข้องอ พีวีซี ½  20 อัน x 10 บาท 200 

- พลาสติกคลุมบ่อ 20 ตร.ม x 50 บาท 1,000 

- มีดตัดก่ิง 8 นิ้ว 1 อัน x 400 บาท 400 

- จุลินทรีย์ EM 10 ลิตร x 100 บาท 1,000 

- เมล็ดพันธุ์ผัก 20 ซอง x 30 บาท 600 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 46 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :            Big  cleaning  day                                                                         . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                      
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                               
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                             
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มุง่เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้ อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ  Big  cleaning  day  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความร่วมมือของนักเรียน 
นักศึกษา  และบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  
และนำหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ 

4.2  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา   
4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และการทำงานให้แก่

บุคลากรทุกระดับ 
4.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.5 เพ่ือนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพ 
4.6 เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
1. บรรยากาศการทำงานดี  จิตใจแจ่มใส 
2. ทำงานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  และนำหลัก 5 ส ไป

ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ 
6.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา   
6.3 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และการ

ทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
6.4 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
6.5  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรสามารถนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการ

ดำเนินงานและการประกันคุณภาพ 
6.6 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     6,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งปม. 

งบดำเนินงาน 
งปม. 

งบเงินอุดหนุน 
งปม. 

งบรายจ่ายอื่น 
เงินรายได้
สถานศึกษา 

11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /        
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /        
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

/        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

  /      

รวมเงิน  6,000   
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 และ บุคลากร  
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
แผนกวิชาเรียน  อาคารเรียน  ห้องเรียน  และพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  และนำหลัก 5 ส ไป 
        ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ 
10.2   นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนา   
10.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และการ 

 ทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
10.4  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้

ความสำคญัต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
10.5  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรสามารถนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน  

 และการประกันคุณภาพ 
10.6  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

750  คน 
95   คน 

เชิงคุณภาพ 1. บรรยากาศการทำงานดี  จิตใจแจ่มใส 
2. ทำงานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม  -  สิงหาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าไวนิล  และค่าวัสดุ 6,000 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  6,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล 1 x 2 เมตร x 150  บาท 300  บาท 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ    

- ไม้กวาดก้านมะพร้าว 24 ด้าม  ๆ  ละ  55  บาท 1,320  บาท 

- น้ำยาล้างห้องน้ำ  300 มล. 6 ขวด  ๆ  ละ  40  บาท 240  บาท 

- แปรงถูพ้ืนด้ามจับยาว 8  ด้าม  ๆ  ละ  95  บาท 760  บาท 

- แปรงถูห้องน้ำ ด้ามจับสั้น 16  ด้าม  ๆ  ละ  45  บาท 720  บาท 

- ไม้ถูพ้ืน 8  ด้าม  ๆ  ละ  150  บาท 1,200  บาท 

- น้ำยาถูพ้ืน 300 มล. 8  ขวด  ๆ  ละ  40  บาท 320  บาท 

- ไม้กวาดพลาสติก 6  ด้าม  ๆ  ละ  170  บาท 1,020  บาท 

- ถุงดำ  2  แพ็ค  ๆ  ละ  60  บาท 120  บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 47 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :                  แข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2562                      
                “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  21                                                                   .   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        
.ตำแหน่ง    ครู ชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .     
โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                             
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                      .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ



226 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  “ทุ่งพันต้น
เกมส์”  ครั้งที่  21  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา  และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-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  ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
6.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6.5 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
6.6  มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     50,147   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

 /       

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /       
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียม ความพร้อม 

 /       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  /       
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

 /       

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

 /       

รวมเงิน 50,147 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการ   750  คน 
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9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
10.2  นักเรียน นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
10.3 นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-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 ธันวาคม  2562  -  กุมภาพันธ์   2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  50,147บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  57,147  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ไวนิล 2 x 4 เมตร x 150  บาท x 2 แผ่น 2,400  บาท 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ กระดาษเกียรติบัตร  10  รีม ๆ  ละ  230  บาท 2,300  บาท 

 ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด 500  บาท 
 ค่าน้ำแข็ง  40  กระสอบ  ๆ  ละ  50  บาท 2,000  บาท 
 น้ำดื่มถ้วยเล็ก  20  ลัง  ๆ  ละ  100  บาท 2,000  บาท 
 น้ำดื่มขวดใหญ่  50  ขวด  ๆ  ละ  12  บาท 600  บาท 
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าน้ำดื่มกรรมการ  ขนาด  60 ml.  10  โหล  ๆ  50  บาท 1,500  บาท 
 รางวัลแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 4  ประเภท 3  ลำดับ ๆ  ละ  300  บาท 3,600  บาท 
 รางวัลการประกวดกองเชียร์  3  ลำดับ  1,000 / 800/ 500 2,300  บาท 
 วัสดุ  อุปกรณ์  สำหรับจัดการแข่งขัน 32,947  บาท 

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  ธันวาคม  2562  -  กุมภาพันธ์  2563 
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โครงการที่ 48 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :   ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ                                                                                 
. 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นายสุวิทย์   เชยบวัแก้ว                                                            
. 
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ    โทรศัพท์ 081 – 5987219                      .  
     โทรสาร   074  -  536077 – 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่    081 – 5987219           .  
    E-mail :   suwit@chanatc.ac.th                                                                                . 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
    
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย
มีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่ งแวดล้อม  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้ างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ

mailto:suwit@chanatc.ac.th
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ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน    มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปลูกป่า  รักษาธรรมชาติ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกป่า  รักษาธรรมชาติ  ให้คงอยู่  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปลูกป่าปรับปรุงทัศนียภาพ 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง  ๆ   
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :   
 1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ 
 2.  สร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ 
 4.  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ      300   
2.  ขออนุมัติโครงการ         
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6.  ติดต่อประสานงาน         
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ         
9.  จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ           
10.  จัดซื้อ  จัดจ้าง         
11.  ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่
กำหนด 

        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการ 

        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน  300   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ร้อยละ  90 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : สวนปา่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ 
 2.  สร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ 
 4.  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นักเรียน  นักศึกษา   
ร้อยละ  90 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังความรักและ
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ 
2.  สร้างความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.  นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และ
รักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ 
4.  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน 

 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม  -  สิงหาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ไวนิล 1x 2 เมตร x 150  บาท 300 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :    300    บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
- ค่าใช้สอย 
   ไวนิ 

 
1x2 เมตร x 150 บาท 

 
300 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :     สังเกตการณ์   
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  4  เดือน 
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โครงการที่ 49 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :        กิจการกองลูกเสือวิสามัญ    หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                      
. 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        
. 
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ   ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                
.   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .         
                                                                 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการกิจการกองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะ
นะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เสริมสร้างสติปัญญา  ทำให้
เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีระเบียบวินัย  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกเสือวิสามัญให้เข้าใจจุดประสงค์ของการฝึกลูกเ สือให้เป็นใน
แนวทางเดียวกัน  และลูกเสือจะได้รับการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้ 

1.  พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ  (ประดับแถบ  2  สี)  
2.  พิธีเข้ารับเตรียมลูกเสือวิสามัญ  (ประดับแถบ  3  สี)  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
3.  ลูกเสือวิสามัญ  จิตอาสา 
4.  พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือ 
5.  พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และพัฒนาคูหาลูกเสือ   
6.  ลูกเสือระดับภาค 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4.2  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
4.3  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
4.4  เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
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6.1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
6.2  ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
6.3  ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
6.4  ผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     68,300     
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /       
5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /       
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน  /       
8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ   

 /       

10. จัดซ้ือ  จัดจ้าง  /       
11.  ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่
กำหนด 

 /       

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการ จัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

 /       

รวมเงิน  68,300     
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
10.2  ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
10.3  ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
10.4  ผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  เข้าร่วมโครงการ 200  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  

ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

180  คน 

เชิงเวลา มกราคม  -  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย  68,300  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  68,300  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประดับแถบ  3  สี 8,000  บาท 
 เข้าค่ายพักแรมฯ 25,000  บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ประดับแถบ  3  สี 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 ุ   
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- วัสดุ แถบ  2  สี  200  ชิ้น  ๆ  ละ  10  บาท 2,000  บาท 
 แถบ  3  สี  200  ชิ้น  ๆ  ละ  15  บาท 3,000  บาท 
 ค่าวัสดุทำฐานลูกเสือ   15,000  บาท 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มกราคม  -  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 50 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :          แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์                                                                                                     
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                         
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ     ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                       .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .    
                                                                      
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ    บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพีย ง คือ 1. พอประมาณกับ
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ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์   ประจำปีการศึกษา  2563  
เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด  ตลอดจนเป็นการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  ที่ ดีสร้างความรัก  
ความสามัคคีให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน นักศึกษา  และเพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ระดับชาติ  ตามลำดับ  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ขึ้น  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
      และป้องกันยาเสพติด 
4.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตและ 
     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 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
      และป้องกันยาเสพติด 
6.2  นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติท่ีดีในการดำรงชีวิตและห่างไกลยาเสพติด 
6.3  เกิดความสามัคคี  ในหมู่คณะให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 
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  6.4  มีนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     60,000     
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ   /      
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

  /      

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   /      
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   /      
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

  /      

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /      
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ  
เตรียม ความพร้อม 

  /     
 

 

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /      
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

  /      

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

  /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

  /      

รวมเงิน 60,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  11  ประเภท 
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9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  สนามกีฬาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
  สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพท่ีดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
       และป้องกันยาเสพติด 
10.2  นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตและห่างไกล 
        ยาเสพติด 
10.3  เกิดความสามัคคี  ในหมู่คณะให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 
10.4  มีนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค        
       และระดับชาติ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ประเภทกีฬาส่งเข้าแข่งขัน   11  ประเภท 
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
2. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาระดับ  
ระดับภาคและระดับชาติ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน  -  กันยายน  2563 5  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย  60,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   60,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ   อศจ. วอลเลย์ ญ  10 คน x2วันx 120  บาท 

ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 
วอลเลย์ ช.  10 คน x2วันx 120  บาท 
ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 
ฟุตบอล  18 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 5 คน x 1 วัน x 120 บาท 
ครูควบคุม 1 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 

2,400 
240 
2,400 
240 
6,480 
360 
1,200 
240 
1,200 
240 
600 
120 
1,200 
120 
1,200 
120 
3,600 
960 
240 
360 
240 

ระดับภาค    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ    6,000 
ระดับ   ชาติ - ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ    7,000 

 - 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 2,000 

- เสื้อกีฬา  ระดับ  ชาติ  1,740 
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หมายเหตุ    ทุกรายการถัวจ่าย 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มิถุนายน  -  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 51 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :           ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา                                              . 
   ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                     
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                  
   โทรศัพท ์     074  -  536077                          โทรสาร      074  -  536077                                       
   โทรศัพท์เคลื่อนที่     081 – 5987219                                                                             . 
   E- mail :              suwit@chanatc.ac.th                                                                        .                                                                  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่
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 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื ่น                         มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับ
สังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 
4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์  มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการขับขี ่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ขึ้น โดยร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  และบริษัท  พิธาน
พาณิชย์  จำกัด   เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร 
การรักษาวินัยในการขับขี่    การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรี ยน
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือ เยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบติเหตุจราจรต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ืออบรมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
จราจร มารยาทในการขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้และเห็นประโยชน์ของการสวมหมวก
กันน๊อค 

4.3  เพ่ือสร้างแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุ
จราจร 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1.  อบรมกฎหมายจราจร  และการใช้รถ ใช้ถนน  การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง 
2.  ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  พัฒนาศาสนาสถาน  หรือสถานที่ท่องเที่ยว 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
  6.1  นักเรียน นักศึกษา   เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร  
                 มารยาทในการขับขี่ 

6.2  นักเรียน นักศึกษา  รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ  
6.3  มีแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุจราจร 
6.4  นักเรียน นักศึกษา ได้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยว 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     
 

  
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /  

 
     

4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/  
 

     

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /  
 

     
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /  

 
     

7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/  
 

     

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /  
 

     
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/  
 

     

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /  
 

     
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /  

 
     

14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ /  
 

     
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

/  
 

     

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ 

/        

รวมเงิน  3,000.-   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา   จำนวน  80  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  2.  วัด และ/หรือ  มัสยิด , สถานที่ทอ่งเที่ยว ในเขตพ้ืนที่อำเภอจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
      อย่างถูกหลักการขับข่ีปลอดภัย  ถูกกฎจราจร 
10.2  นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์จาก 
       กรมการขนส่งทางบก 
10.3  ปัญหาอุบัติเหตุจราจรลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
10.4  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้การป้องกันอุบัติเหตุในวิทยาลัยฯ  และสามารถปฏิบัติ 
       ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ทั่วไป  80  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ

กฎหมายจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

80  คน 

เชิงเวลา ธันวาคม  2562  -  เมษายน  2563 4  เดือน 
เชิงคา่ใช้จ่าย ค่าอาหารว่าง  80 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 2,400  บาท 
 ไวนิล  1.5 x3 เมตร x 150  บาท 600  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  4,875  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   
        -  อาหารว่าง  80 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 2,400 บาท 
        -  ไวนิล 1.5 x 3 เมตร x 150 บาท 600  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  ธันวาคม  2562  -  เมษายน  2563 
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โครงการที่ 52 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :              จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา                                                                                           
. 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสมจิตร   รัสวรรณโณ                                                                   
. 
    ตำแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู                                                                                      .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077 - 8                          โทรสาร      074  -  536077 – 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 4360362                                                                          . 
   E- mail :      -                                                                                                           .   
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 การพัฒนาสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน นักศึกษา  ในวัยเรียน  ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ  การพัฒนา
การศึกษาของชาติ  และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจำเป็นต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ
สำหรับการฝึกฝนในแต่ละกิจกรรม  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีม
โรงเรียน 
     4.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
    4.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 1.  ลูกฟุตซอล   จำนวน  3  ลูก  ๆ  ละ  800  บาท  เป็นเงิน  2,400  บาท 500   
 2.  ลูกตะกร้อ   จำนวน  2  ลูก ๆ  ละ  500  บาท  เป็นเงิน  1,000  บาท400  บ 
 3.  ลูกฟุตบอล   จำนวน  2  ลูก  ๆ  ละ  780  บาท  เป็นเงิน  1,560  บาท700    
 4.  ลูกบาสเก็ตบอล  จำนวน  2  ลูก  ๆ  ละ  590  บาท  เป็นเงิน  1,180  บาท 
 5.  ลูกวอลเลย์บอล  จำนวน  2  ลูก  ๆ  ละ  780  บาท  เป็นเงิน  1,560  บาท  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน  นักศึกษา  มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีมโรงเรียน 
     6.2 นักเรียน  นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
    6.3 นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ  /    7,700   
2.  ขออนุมัติโครงการ  /       
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

 /       

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /       
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ  
เตรียมความพร้อม 

 /       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  /       
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

 /       

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/ โครงการ 

 /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการ จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 / 
 

     

รวมเงิน  7,700   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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   6  รายการ 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะทางด้านกีฬา  มี

ความสนุกสนาน  และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
750  คน 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน  2563 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุกีฬา 7,700 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :     10,000   บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุกีฬา 1.  ลูกฟุตซอล 3 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 780 บาท 

2,400.- 
1,000.- 
1,560.- 
1,180.- 
1,560.- 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :      สังเกตการณ์ 
เครื่องมือ :           รายงานสรุปผล 
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน   2563 
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โครงการที่ 53 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :       ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และการแข่งขัน
ทักษะ       พื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2562                                                                                     
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                         
    ตำแหน่ง    ครู ชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                 
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                          
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุก   ช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้ เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมี
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เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  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  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็นผู้นำ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีภาวะความเป็นผู้นำ   

     และเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาสู่ระดับภาค  และชาติ  ต่อไป 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางท่ีถูกต้อง 
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  มีภาวะความเป็นผู้นำ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     70,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียม ความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ 

 /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

 /       

รวมเงิน  70,000   
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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.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
  ระดับภาคใต้   จังหวัดภูเก็ต 
  ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
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  มีภาวะความเป็นผู้นำ 
10.7  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในการเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ  เข้าประกวดการ
แข่งขัน ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา  2562  และเป็นตัวแทน  อศจ.  สงขลา  เข้าประกวด
ในระดับภาค  ชาติ  ตามลำดับ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ระดับสถานศึกษา 
        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับสถานศึกษา 

 
14   รายการ 
86  คน 

 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอศจ. 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับอศจ. 

 
14  รายการ 
86  คน 

 ระดับภาคใต้ 
        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคใต้ 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับภาคใต้ 

 
 
2  รายการ 
6  คน 

 ระดับชาติ 
        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดับชาติ 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับชาติ 

 
1  รายการ 
4  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
และมีภาวะความเป็นผู้นำ  และเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลาสู่ระดับภาค  และชาติ  ต่อไป 

14  ประเภท 
86  คนเข้าร่วมแข่งขัน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562  -  มีนาคม  2563 6  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ  อศจ.   

     แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
     ประชุมองค์การฯ  30 คน x 2 วัน x 120 บาท 

 
6,240 
7,200 

 ระดับ  ภาค   
      แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
      ประชุมองค์การฯ   

 
9,430 
19,200 

 ระดับ  ชาติ   
     ประชุมองค์การฯ   

 
27,930 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   70,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

ระดับ  อศจ.   
แข่งขันทักษะพื้นฐาน   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  อศจ. 52 คน x 120 บาท x 1 วัน 6,240 

ประชุมองค์การฯ     
      ค่าใช้สอย   
          -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  อศจ. 30 คน x 120 บาท x 2 วัน 7,200 

รวม  ระดับ  อศจ. 13,440 
ระดับภาค   
แข่งขันทักษะพื้นฐาน   
      ค่าใช้สอย   
           - ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับภาค 2 คน x240 บาท x 5 วัน 2,400 
           -  ค่าท่ีพัก   2 คน x 600 บาท x 4 คืน 4,800 
           -  ค่ายานพาหนะ  2,230 
ประชุมองค์การฯ     
      ค่าใช้สอย   
          -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับภาค 6 คน x 240 บาท x 5 วัน 7,200 
          -  ค่าท่ีพัก  นร. 4  คน x 450 บาท x 4 คืน 7,200 
          -  ค่าท่ีพัก  ครู 2  คน x 600 บาท x 4 คืน 4,800 

รวม  ระดับภาค 28630 
ระดับชาติ  ประชุมองค์การฯ     
      ค่าใช้สอย   
          -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับภาค 3 คน x 240 บาท x 9 วัน 6,480 
          -  ค่าท่ีพัก  นร. 2  คน x 450 บาท x 8 คืน 7,200 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
          -  ค่าท่ีพัก  ครู 1  คน x 600 บาท x 8 คืน 4,800 
          -  ค่ายาพาหนะ 3  คน x 1,575 บาท x 2 เที่ยว 9,450 

รวม  ระดับชาติ 27,930 
รวมทั้งสิ้น 70,000 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  ตุลาคม  2562  -  มีนาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



259 
 

โครงการที่ 54 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :          พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข                                                         
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                         
    ตำแหน่ง    คร ูชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                 
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง       และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุก  ช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื ่น                         มีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้ จักทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่าง
สมดุลและยัง่ยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลั งคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ  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/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     33,600     
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ  
เตรียมความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/ / / /     

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    /     
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /     
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ    /     
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

   /     

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /     
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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.  พื้นที่ดำเนินการ :  
 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 จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ไวนิล  3,600  บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ  30,000  บาท 

 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2562 – สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 55 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

1.ชื่อโครงการ :  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์            . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        
    ตำแหน่ง    ครู ชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                 
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                      .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่ างมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น                         มีคุณธรรมมีความ
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รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  ในวันสำคัญของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ตระหนักถึง
คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทย    มีความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มี
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ  และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามสืบไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
และ วัฒนธรรมไทย 

4.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  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  ในวันสำคัญต่าง  ๆ   

ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยมีกิจกรรมวันสำคัญดังนี้ 
1. กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2562  วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่  9 
  2.  กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่   23  ตุลาคม  2562 
  3.  กิจกรรมวันดินโลก  วันที่  5  ธันวาคม  2562 
  3.  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   วันที่   28  ธันวาคม  2562 
  4.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี  3  มิถุนายน  2563 
  4.  กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่  13  มิถุนายน  2563 
  5.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10   

    วันที่  28  กรกฎาคม  2563 
  6.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่  12  สิงหาคม  2563 
  7.  กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  วันที่  15  กรกฎาคม  2563 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 



266 
 

6.2  สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
6.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
      คงไว้สืบไป 
6.4  นักเรียน   นักศึกษา  และบุคลากร  ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     46,250   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ  
เตรียม 
     ความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /        
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /        
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/      โครงการ 

   /     

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /     

รวมเงินทั้งสิ้น  46,250   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  90% 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  2.  วัดโคกทราย  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
  3.  ที่ว่าการอำเภอจะนะ   
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 มีจิตสำนึกรักษ์  ในความเป็นไทย  และเป็นเยาวชนคนดีของชาติ 
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  ในวันสำคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

675  คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – สิงหาคม  2562 11  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 3,400  บาท 
 ค่า.ใช้สอย 10,800  บาท 
 ค่าวัสดุ 31,650  บาท 

 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 45,850  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้นำศาสนา   
วันแห่เทียน 1 คน x 1  ชม. X 600 บาท 600 
วันปีใหม่ 3 คน x 1  ชม. X 600  บาท 1,800 
วันไหว้ครู  (ค่าตอบแทนพราห์ม) 1  คน 1,000 

      ค่าใช้สอย   

- เงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู   

           ประเภทสวยงาม 300,200,100 800 
           ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 300,200,100 800 

- เงินรางวัลวันแม่แห่งชาติ  เรียงความ 300,200,100 800 

- ไวนิลกิจกรรมวันปีใหม่ 2 x 3  เมตร x150  บาท 900 

- ไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200 

- ไวนิลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี 

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 

- ไวนิลกิจกรรมแห่เทียน 1x2 เมตร x150 บาท x 9 แผ่น 2,700 

      ค่าวัสด ุ   

- พวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต  ร. 9 2,150 31,650 

- พวงมาลาวันปิยมหาราช 2,000  

- วัสดุจัดนิทรรศการวันดินโลก 3,000  

- วัสดุวันส่งท้ายปีเก่าฯ 5,000  

- วัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู (เครื่องบวงสรวง) 8,500  

- วัสดุกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,000  

- วัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2,000  

- วัสดุกิจกรรมแห่เทียนพรรษาฯ 7,000  

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   สังเกตการณ์  เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา ตุลาคม  2562  -  สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 56 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :       อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม                                                                          
   ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                         
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  .  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                               
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .            
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

รัฐบาลถือว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ  จึงให้ความสำคัญกับเยาวชน
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา  ทั้งนี้การส่งเสริมให้ผู้เรียน  เป็นผู้มีคุณธรรม  ถือว่าเป็นการเติมเต็มความเป็น
มนุษย์ที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจให้สูงขึ้น  สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดอบรม
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรมได้ด้วยตนเอง  และสามารถสร้างแกนนำและนักเรียนแกนนำ  ส่งต่อรุ่นสู่
รุ่นได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถช่วยขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม   

ดังนั้น  วิทยาลัย  จึงจัดโครงการอัตลักษณ์  สถานศึกษาคุณธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษา  คุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาคุณธรรม 
4.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา     สามารถนำความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา ต่อไป 
4.4  เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น   

และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในวิทยาลัยฯ ให้น้อยลง 
4.5   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 

คุณธรรมเพื่อสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนนำพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 1.  โครงงานอัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม “สุภาพ ระเบียบดี มีจิตอาสา” แผนกวิชาละ 1  โครงการ 
 2.  ผลิตหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม  แผนกวิชาละ  1  เรื่อง 
 3.  ประกวดโครงงานอัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม 
 4. ประกวดหนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม  
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 5.  อบรมอัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม    
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
6.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
6.3  นักเรียน นักศึกษา     สามารถนำความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา  ต่อไป 
6.4   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เพ่ือสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนนำพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     7,670   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ   /      
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

  /      

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   /      
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   /      
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

  /      

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /      
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

  /      

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /      
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

  /      

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

  /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

  /      

รวมเงิน  7,670   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
 นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ทุกระดับชั้น  ทุกแผนกวิชา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
 หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
10.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
10.3  นักเรียน นักศึกษา     สามารถนำความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา  ต่อไป 
10.4   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 

คุณธรรมเพื่อสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนนำพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นร. นศ.  ส่งโครงงานเข้าประกวดไม่น้อยกว่า     8  ชิ้นงาน 
 นร. นศ.  ส่งหนังสั้นเข้าประกวดไม่น้อยกว่า     8  ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือสามารถเป็น
นักเรียน นักศึกษาแกนนำพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562  -  สิงหาคม  2563 10  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 2,000  บาท 
 เงินรางวัล 3,400  บาท 
 น้ำดื่ม 395  บาท 
 ไวนิล   1,875  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  7,670  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
        ค่าใช้สอย   
                  ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 10 คน  2,000  บาท 
      ค่าใช้สอย   

- เงินรางวัล     

โครงงาน 800 /500/300/100 1,700 บาท 
หนังสั้น 800 /500/300/100 1,700 บาท 
ไวนิลโครงการ 1.5 x 3 เมตร x 150  บาท 675  บาท 
ไวนิลอัตลักษณ์ 2 x 4 เมตร x 150  บาท 1,200  บาท 

      ค่าวัสด ุ   
              น้ำแข็ง 5  กระสอบ ๆ ละ 55  บาท 275  บาท 
              น้ำดื่ม   ขนาด  20  ลิตร 10 ขวด ๆ ละ 12  บาท 120  บาท 

หมายเหตุ    ทุกรายการถัวจ่าย 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2562  -  สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 57 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :      เทคนิคจะนะจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”                                           . 
    1.1  ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                          
    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                  
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          .                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              . 
   1.2 ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์                                             
    ตำแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู  ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา                        .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 - 9609657                                                                          .                 
   E- mail :        waehafsohwaedaoh@gmail.com                                                             . 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้ านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการเทคนิคจะนะ        “เราทำดีด้วยหัวใจ”  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563   ด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  บดินทร
เทพยวรางกูร  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “เราทำดีด้วยหัวใจ”  ด้วย
ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือ  ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน  4  สถาบันของ
ชาติ  ได้แก่  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประชาชน   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้กำหนดจัด
โครงการเทคนิคจะนะ  จิตอาสา   “เราทำดีด้วยหัวใจ”  โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื ้นที่
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ชุมชนตำบลจะโหนง  และอำเภอจะนะ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ให้สวยงาม  
โดยการกำจัดวัชพืช  ชยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ     
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1   เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  

4.2  เพ่ือทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีสภาพดีขึ้นตามความเหมาะสม 
4.3 เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา                    
     วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย

หัวใจ”  
5.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีสภาพดีขึ้น

ตามความเหมาะสม 
5.3  บุคลกร นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียน 
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นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย
หัวใจ”  

6.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีสภาพดีขึ้น
ตามความเหมาะสม 

6.3  บุคลกร นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     2,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

/        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ  
เตรียมความพร้อม 

/        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /        
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

/        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /        
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /        
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งปม. 

งบดำเนินงาน 
งปม. 

งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย
อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

/        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

  /      

รวมเงิน  2,000   
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  /ชุมชนในเขตพ้ืนที่ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 5.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ 
ดี ด้วยหัวใจ”  

5.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มี 
สภาพดีขึ้นตามความเหมาะสม 

5.3  บุคลกร นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร   
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
750  คน 
95   คน 

เชิงคุณภาพ 1. บรรยากาศการทำงานดี  จิตใจแจ่มใส 
2. ทำงานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม  -  สิงหาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าไวนิล  และค่าวัสดุ 2,000 
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หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   2,000   บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล 1 x 2 เมตร x 150  บาท 300 

- ค่าน้ำดื่ม  1,700 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 58 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา                                                                                 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายชาญศิลป์  พรุเพชรแก้ว                                                                 
    ตำแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู  ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง                                               .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077 - 8                      โทรสาร      074  -  536077 - 8                              
   โทรศัพท์เคลื่อนที่     095 - 4360362                                                                      . 
   E- mail :                                                                                                                  .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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ใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น                         มีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น   
วิทยาลัยฯ  ตระหนักว่า  ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง  ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชน
และผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง
ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว  วิทยาลัยฯ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมี การประสานงาน  ติดต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมลู  อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  เป็นคนดีและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขอีกทั้งวิทยาลัยฯ  และผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   ซึ่งจะยัง
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที ่

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ  นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จใน
การเรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้  และ
พัฒนาการด้านต่าง  ๆ  ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่  ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก   
รับรู้นโยบาย  -  แนวการสอน  ระเบียบของวิทยาลัยฯ  กิจกรรมและชิ้นงาน  หรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้
นักเรียน นักศึกษา  เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ได้ถูกต้องเหมาะสม 

 วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  โดยการ
จัดดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  ขึ้น  
เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ  ได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  ระหว่างบ้านกับ
วิทยาลัยฯ   ให้มีประสิทธิภาพ  และยังเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  ได้อีกด้วย 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา
 4.2  เพ่ือประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน  

     นักศึกษา 
4.3  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา    

 4.4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  โดยมี 



281 
 

การจัดประชุมผู้ปกครอง  ดังนี้   
1.  ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 
2. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
3. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  หอพัก   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  
6.2  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา 
6.3  ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา    

 6.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     
 

 25,000 
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ /  

 
     

4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

/  
 

     

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /  
 

     
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /  

 
     

7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/ /  
 

     

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /  
 

     
9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

/  
 

     

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /  
 

     
11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา  /  /      
12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /  /      
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /  /      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ /  /      
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/  โครงการ 

/  /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

/  /      

รวมเงิน    25,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
 1.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่  2/2562 จำนวน  750    คน 
 2.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2563  จำนวน  750  คน 
 3.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา  หอพัก  ภาคเรียนที่  1/2563  จำนวน  100  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  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  2/2562 628    คน 
 ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษาหอพัก 1/2563 100  คน 
 ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  1/2563 628  คน 
เชิงคุณภาพ สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและ

ระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
565   คน 
90  คน 
565  คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2562    -  มิถุนายน  2563 8  เดือน 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23,800  บาท 
 ค่าไวนิลโครงการ 1,200  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  25,000   บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  23,800  บาท 

- ไวนิล   2 x4  เมตร x 150  บาท  x 1 แผ่น 1,200  บาท 

หมายเหตุ    ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมอื : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561  -  มิถุนายน  2562 
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โครงการที่ 59 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                      
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นายชาญศิลป์   พรุเพชรแก้ว                                                           
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ครู        โทรศัพท์ 090 – 2160947                          .  
     โทรสาร   074  -  536077 – 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่    090 - 2160947                .  
    E-mail :                                                                                                                     
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :   
  จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ ่มเยาวชน  โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา  
ปัญหา  ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต้น ๆ  ในสถานศึกษา  อีกทั้ง  อำเภอจะนะ  เป็นหนึ่งในสี่อำเภอจังหวัด
สงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที ่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้  จึงมีความจำเป็นจะต้องจัด
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้นำที่ดีของสังคม  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ที่ต้องติดตาม  เฝ้าระวัง  ดูแล  ร่วม  รณรงค์  สร้างเสริม
จิตสำนึก  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  ให้นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ  โดยให้ความสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / บุหรี่ / เครื่องดื่ม         แอลกอฮอร์  
  การทำกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา อันเป็นกำลังในการเฝ้าระวังดูแล  
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  การคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง  การช่วยเหลือ  การ
บำบัดฟื้นฟู  อย่างต่อเนื่อง  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขึ้นเพ่ือ
เป็นกิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุขทุกประเภท  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  อบายมุขในสถานศึกษา 
 4.  เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  ไม่พ่ึงพายาเสพติด 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 1.  อบรมให้ความรู้  นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  จำนวน  50  คน 
 2.  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเด็กกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  50  คน  (เดือนละครั้ง) 
 3.  อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26  มิถุนายน  2562 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุขใน
สถานศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ      2,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ         
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6.  ติดต่อประสานงาน         
7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ         
9.  จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ           
10.  จัดซื้อ  จัดจ้าง         
11.  ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่
กำหนด 

        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรม 

        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน  2,000   
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  50  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ห้องประชุมทุ่งพันตัน  ชั้น  3  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
  1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
  2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
  3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
อบายมุขในสถานศึกษา 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง 50  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ  90 
45  คน 

เชิงเวลา พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย  
    -  ไวนิล  1.5 x 3 เมตร x 150 บาท   675  บาท 
 ค่าตอบแทน  
    - วิทยากรสารธารณสุข 1 คน x 2 ชม. X 600 บาท 1,200  บาท 
 ค่าวัสดุ  
    -  กระดาษบลู๊ฟ  25  แผ่น ๆ ละ 5 บาท 125  บาท 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   
   -  ไวนิล   1.5 x 3 เมตร x 150 บาท   675  บาท 
ค่าตอบแทน   
   - วิทยากรสารธารณสุข  1 คน x 2 ชม. X 600 บาท 1,200  บาท 
ค่าวัสดุ   
   -  กระดาษบลู๊ฟ 25  แผ่น  ๆ ละ  5  บาท 125  บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 60 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 536077 - 8 
โทรสาร  074 – 536077 - 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น    
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ   
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ 
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและ 
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มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต               ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ   ที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563 ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562  
เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในการออกไปสู่สังคม  และแนวทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพ 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา 
3.2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ 
3.3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางเลือกและทิศทางที่ดีในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   
3.4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓        
2.ขออนุมัติโครงการ ✓        
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ✓       
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ✓       
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
6.จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

 ✓       

7.จัดซื้อ จัดจ้าง   ✓    20,000   
8.ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด  ✓       
9.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  ✓       
10.รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ✓       
11.ประเมินผลการดำเนินโครงการ  ✓       
12.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

 ✓       

13.เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

 ✓       

รวมเงิน 20,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  จำนวน 407 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3  และ ปวส.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่   
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความพร้อม และมั่นใจในการศึกษา
ต่อ  และการประกอบอาชีพ 

407 คน 

เชิงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 20,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  20,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างทำป้ายโครงการ โฟม
บอร์ด 

 1,200 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุ (จัดทำซุ้ม) 

 
          -    วสัดุอื่น ๆ  

ซุ้มดอกไม้แผนก  4 ซุ้ม ๆ ละ 1,000.- 
โต๊ะพิธีมอบประกาศและซุ้มหน้างาน 
 

4,000 
8,000 
5,000 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนกุมภาพันธ์  -  มีนาคม  2563 
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โครงการที่ 61 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีการศึกษา 2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านความมั ่นคง  2) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัด เจน  สามารถขับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้ เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
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ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ              ที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำ           ปี
การศึกษา 2563  เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  นักศึกษาใหม่  และเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีต่อไป 
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 ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ และ

สถานที่อย่างเหมาะสม 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓        
2.ขออนุมัติโครงการ ✓        
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ✓      
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   ✓      
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ   ✓      
6.จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

  ✓      

7.จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓   15,000   
8.ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ✓      
9.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
10.รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
11.ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
12.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  ✓      

13.เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ✓      

รวมเงิน 15,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  จำนวน 400 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 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
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  300 คน 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 100 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 400 คน 
เชิงเวลา 13 - 15 พฤษภาคม 2563 3 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 15,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  15,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 28 คน ๆ ละ 200 บาท 5,600 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,200 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าน้ำแข็ง และน้ำดื่ม  500 

- ไวนิล จำนวน 1 แผ่น  ขนาด 2 x 4 เมตร ๆ ละ 150 
บาท  

1,200 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุโครงการ  6,500 

- ฯลฯ   

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครือ่งมอื :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 
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โครงการที่ 62 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2)  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4 )  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 

mailto:Jindada2521@hotmail.com
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้ อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  เพ่ือ
เป็นข้อมูลนำมาพัฒนาระบบการจัดการด้านงานแนะแนวศึกษาต่อ  และมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา  และ
นำข้อมูลไปใช้ในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1. เพ่ือจะได้ระบุข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 
3.2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาแต่ละรุ่น  
3.3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพหลังจาก

สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และประกอบ

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ลดปัญหาอัตราการว่างงาน และการศึกษาต่อ ของนักเรียน นักศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

17. เขียนโครงการ ✓        
18. ขออนุมัติโครงการ ✓        
19. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ✓       
20. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
 ✓       

21. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
22. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม

ความพร้อม 
  ✓      

23. จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓   1,000   
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

24. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ✓      
25. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
26. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     
27. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     
28. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรม / โครงการ 
   ✓     

29. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 1,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 500 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.2 นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 80% 
10.3 ลดปัญหาอัตราว่างงานและขาดที่ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา 
10.4 นายจ้างและผู้ประกอบการพึงพอใจนักเรียน  นักศึกษา  ที่สำเร็จการศึกษาในด้าน  วิชาการ

ความรู้  ความสามารถ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียน นักศึกษา  ที่สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และ 

ปวส.2   ปีการศึกษา 2562 ได้  
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ ลดปัญหาอัตราการว่างงาน และการศึกษาต่อ ของ
นักเรียน นักศึกษา 

500 คน 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 1,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 1,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน   

- ไปรษณียบัตร จำนวน 500 ใบ ๆ ละ 2 บาท 1,000 

- ฯลฯ   

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 
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โครงการที่ 63 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 536077 
โทรสาร  074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดู แลรักษา
สิ ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่           
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทั้งข้อมูลด้านหลักสูตรระดับ 
ปวช. และ  ปวส. ระเบียบการวัดผล ระเบียบการปฏิบัติตน ข้อบังคับต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือนักเรียน นักศึกษา  มีคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ปฏิบัติตนตามระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษา   

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : คู่มือนักเรียน นักศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตนของ
นักเรียน นักศึกษา 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

30. เขียนโครงการ ✓        
31. ขออนุมัติโครงการ ✓        
32. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ✓       
33. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
 ✓       

34. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
35. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม

ความพร้อม 
  ✓      

36. จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓     40,000 
37. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ✓      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

38. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
39. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     
40. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     
41. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรม / โครงการ 
   ✓     

42. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 40,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  นักเรียน นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนในสถานศึกษาตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
และศึกษาได้ตามหลักสูตรที่กำหนด 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ คู่มือนักเรียน นักศึกษา  400 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง ได้ทราบแนวทาง

การศึกษาและการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษา 
400 คน 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เล่มละ 100 บาท 40,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 40,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ เล่มละ 100 บาท x 400 เล่ม  40,000 

- ฯลฯ   

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2563 
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โครงการที่ 64 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 536077 
โทรสาร  074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2)  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   ในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มี การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
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ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิ ตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน
การคลองชีพ  ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับอาชีวะศึกษา  และระดับอุดมศึกษาได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง  และเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ของชาติโดยรวมโดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จตามหลักสูตร  มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  รวมถึงมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คือเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน
        การครองชีพ 

4.2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4.3.  เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง   
4.4.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม   
4.5.  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงการมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน

       เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป   
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้กู้ยืมเงิน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงา
น 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ ✓        
2.ขออนุมัติโครงการ ✓        
3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ✓        
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓        
6.จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

✓        

7.จัดซื้อ จัดจ้าง          
8.ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด ✓ ✓ ✓ ✓     
9.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
10.รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     
11.ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     
12.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
/ โครงการ 

   ✓     

13.เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน - 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.  จำนวน 100 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 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  รวมถึงการมีจิตสำนึกในการชำระหนี้   

 คืนเงินที่กู้ยืม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส ที่มีความประสงค์

ขอกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
100 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

100 คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย -  -  

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : - บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :   ไม่มี 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
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โครงการที่ 65 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : แนะแนวศกึษาต่อ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2)  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่ อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็ นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิสัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ  ประจำปีงบประมาณ  2563  
เพื่อให้นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 หรือเทียบเท่า ตลอดจนผู้ปกครอง ประชาชน      
จากเขตอำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม สะบ้าย้อย นาทวี สะเดา และอำเภอเมือง  ได้รับข้อมูลข่าวสารการศึกษา
ต่อ  ข่าวสารทุนการศึกษา  การประกอบอาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2563   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
3.2. เพ่ือให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้ามาสมัครเรียนต่อเพ่ิมมากข้ึน 
3.3.   เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ  โรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกศึกษาต่อตามถนัด 
            ตามศักยภาพของ แต่ละคน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 

 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

เขียนโครงการ ✓        
ขออนุมัติโครงการ ✓        
ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ✓        
ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓        
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

✓        

จัดซื้อ จัดจ้าง   ✓    5,000   
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด ✓ ✓ ✓ ✓     
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ✓     
รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ  6 หรือเทียบเท่า 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม สะบ้าย้อย นาทวี  สะเดา              
        และอำเภอเมือง 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1. นักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้ามาสมัครเรียนต่อเพ่ิมมากขึ้นวิทยาลัยฯ 
10.2. นักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้ามาสมัครเรียนต่อเพ่ิมมากขึ้น 
10.3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ  โรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 หรือเทียบเท่า 

ปวช. 280 คน 
ปวส. 170 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

ปวช. 280 คน 
ปวส. 170 คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2562  – เดือนพฤษภาคม 2563 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 5,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   5,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบีย้เลี้ยง   จำนวน 5 วัน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 120 บาท 1,800 
      ค่าวัสด ุ   

- ของที่ระลึก แก้ว+กล่อง จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 160 บาท 3,200 

- ฯลฯ   

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓     

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 5,000 
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หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนธันวาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 
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โครงการที่ 66 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล  ประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธ ิการได ้ดำเน ินการขับเคลื่ อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดู แลรักษา
สิ ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที ่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิช าชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นแหล่งปฐมพยาบาลและรักษาอาการป่วยเบื้องต้นให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  

4.1  เพื่อให้มียา  ประจำห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ  และแผนกวิชาทุกแผนก    
4.2  เพื่อให้วัสดุ  อุปกรณ์  ในการปฐมพยาบาล 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
      ได้มียารักษาโรคไว้บริการ  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
               จำนวน  1,000  คน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

ประชาสัมพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง          
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน -  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
00000                   อำเภอสะเดา   จำนวน 1,000 คน   
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
          2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 วิทยาลัยฯ มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                             
00000000 และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

 10.2 มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับให้บริการทันท่วงทีในกรณีมีอุบัติเหตุ     
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา               
1,000 คน 

เชิงคุณภาพ มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและอำนวยความสะดวก                  
ในการปฐมพยาบาลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา 

100% 
 
 

เชิงเวลา วันที่  1 เมษายน – 30กันยายน  2563 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่ายาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล 20,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   20,000   บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าวัสด ุ (งบหน้ารายจ่าย วัสดุค่าเวชภัณฑ์) 20,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ      ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  บันทึกการปฏิบัติงาน   
ระยะเวลา  วันที่  1  เมษายน   –  30 กันยายน  2563 
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โครงการที่ 67 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 



317 
 

อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา 

 
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  

4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์     
 4.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     
 4.3 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิกา ร0000                  
0000         ให้ปลอดจากสิ่งเสพติด  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด  จำนวน  1,000  คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากสารเสพติด 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ

ประสานงาน 
        

7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน 
/ โครงการ 

        

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ          
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
        

10. จัดซื้อ จัดจ้าง         
11. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่

กำหนด 
        

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงาน โครงการ 
        

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน - 
 
 
 



319 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                    จำนวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา     จำนวน 150 คน   

 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
   2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

นักเรียน นักศึกษได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพ               
ที่เกิดขึน้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี    
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                   

จำนวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา     จำนวน 150 คน   

1,000 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และนักเรียน 
นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอจะนะได้รับการตรวจ
สุขภาพและตรวจสารเสพติด 

80% 
 
 

เชิงเวลา 1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา   

1 วัน 
1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด 120,000 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :120,000  บาท เงินนอกงบประมาณ 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน : เงินนอกงบประมาณ  

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  วันที่ 9 , 16  พฤศจิกายน  2563 
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โครงการที่ 68 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : บริจาคโลหิต  ประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่   1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารวมทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยและ                 
ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเลือดดังกล่าว 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  

4.1  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่องการช่วยเหลือ  
0000000000ชีวิตเพ่ือนร่วมชาติ          

4.2  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 4.3  เพ่ือเพ่ิมปริมาณโลหิตในธนาคารเลือด 

4.4  เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะและประชาชนทั่วไป ได้ร่วม              0000                   
000           บริจาคโลหิต  จำนวน  60  คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความ 00                     
0000     จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย    
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

ประชาสัมพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซ้ือ จัดจ้าง      800   
ดำเนินโครงการตามวัน                
เวลาที่กำหนด 

        

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน 800 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จำนวน  60  คน                      
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  ได้สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนร่วมชาติ     
00      10.2  ได้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 10.3  ได้เพ่ิมปริมาณโลหิตในธนาคารเลือด 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ                     60 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทลัยเทคนิคจะนะ รวมถึง

ประชาชนทั่วไป  ได้บริจาคโลหิต เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชาติ 
100% 

 
เชิงเวลา วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
วันที่ 11 สิงหาคม  2563  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน  3  แผ่น 800 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 800 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร x 3 แผ่น 800 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  1. วันที่  3  ธันวาคม  2562 
              2. วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
              3. วันที่ 11 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 69 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ฟันสวย  ยิ้มใส  ใส่ใจสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโล ก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลั งคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา 

 
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดทำโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ  
2563  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการแปรงฟัน ดูแลช่องปากท่ีถูกต้องถูกวิธี 
 4.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำมาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้    
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2    จำนวน  400  คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน มีทักษะการดูแลรักษาฟัน ตลอดจนการแปรงฟันที่ถูกต้อง 
 6.2 นักเรียนมีความชำนาญในการแปรงฟัน การดูแลช่องปากอย่างวิธี 
 6.3 นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัตในชีวติประจำวัน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / โครงการ         
ประชาสัมพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง      3,000   
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 3,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2              จำนวน  400  คน   
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  
10.2 นักเรียนสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี  
10.3 นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้นตามลำดับ  
10.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลต่อเพ่ือนและผู้ใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  นักเรียน ระดับชั้น ปวช1, ปวช.2                     400 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และนักเรียน 

นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอจะนะได้รับการตรวจ
สุขภาพและตรวจสารเสพติด 

80% 
 
 

เชิงเวลา 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน 
    วันที่ 31 ตุลาคม  2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
    ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    
2. ตรวจและรักษาโรคฟัน 
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30–16.30 น. 
    ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    

3  ชม. 
 

 
4 ชม. 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ 3,000 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  3,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน x 4 ซม. x 600 บาท 2,400 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร  จำนวน 2 แผ่น 600 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  1. วันที่ 31  ตุลาคม  2562 
              2.  วันที่ 7  พฤศจิกายน  2562 
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โครงการที่ 70 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :  อาชีวะบริการ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร 074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
     3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

    ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเที ยม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที ่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอาชีวะบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
เพื ่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้ เชิงประสบการณ์  ส่งเสริมให้นักเรียน นัก ศึกษา มีจิตอาสา                    
และช่วยเหลือประชาชน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
5.1  ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
5.2  นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน                                                                          
  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
             นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแก่ประชาชน                       
ที่ขอรับบริการ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว                                                                           
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

ประชาสัมพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง        5,000 
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนเขตพ้ืนที่อำเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง   จำนวน  100  คน    
            
9.  พื้นที่ดำเนินการ : เขตพ้ืนที่อำเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง   จังหวัดสงขลา 
 
10.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  : 

10.1 นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติจริง 
  10.2 ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์และ
00000             เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับบริการซ่อมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้า             
ภายในบ้าน    

100  คน 
  

เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจเช็คและซ่อม 
100% 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 –  30  กันยายน 2563 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 5,000  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร  x  2 แผ่น 600 

      ค่าวัสด ุ  4,400 
***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ     ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการประชาชน  
ระยะเวลา  วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 
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โครงการที่ 71 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2. ชื่อโครงการ :  สร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  108  อาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074 – 536077 
โทรสาร 074-536078   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
     3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

    ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.   2560 – 2563  ของว ิทยาล ัยฯ   จ ึ งได ้จ ัดโครงการสร ้างอาช ีพเพ ื ่ อช ุมชน 108 อาชีพ                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื ่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั ่วไป                             
ในพ้ืนที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ  

 4.2 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบ0000        
อาชีพได้                                                                                                         
 4.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 4.4 เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย  สร้างรายได้ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
5.1  เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาได้รับการฝึกอบรมอาชีพ                                        
จำนวน  50  คน  
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
6.1  เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
000อาชีพ  ไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
ดำเนินงา

น 
อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / โครงการ         
ประชาสัมพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง        5,000 
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียง   จำนวน  50  คน    
            
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  เขตพ้ืนที่อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

  เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพ  
การพิมพ์ภาพบนผ้ายืด  ไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.  เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ จำนวน  20  คน  

50 คน 

เชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถนำความรู้                     
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

เยาวชนและประชาชน
ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ  100% 

เชิงเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 5,000  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร  x  2 แผ่น 600 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุในการดำเนินโครงการ  4,400 

***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ     ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ  
ระยะเวลา  วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   
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รายละเอียดโครงการ 
ฝ่ายวิชาการ 
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โครงการที่ 72 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ    ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน  หัวหน้าแผนกวิชา  8  แผนกวิชา 
ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชา   โทรศัพท์    074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น  เพราะการพาผู้เรียนไป    
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน 
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับ
การศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้ความสามารถและทันตามเทคโนโลยีในสถานประกอบการ 
 4.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้มีโอกาสดูการทำงานในสถานประกอบการ 

4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
4.4  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
4.5  เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.6  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ  
      แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
4.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน  จำนวน  12  สาขางาน (วท.จะนะ + สะเดา) 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน  จำนวน  12  สาขางาน (วท.จะนะ + สะเดา)  เข้าร่วมโครงการ 
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7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ  ⁄       
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

10.ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด   ⁄   30,000   
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
14. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

  ⁄      

รวมเงิน  30,000   
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียน  ครูผู้สอนและสถานประกอบการ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  สถานประกอบการ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากสถานประกอบการ 
10.2  นักเรียนได้เพ่ิมเติมความรู้จากภายนอกห้องเรียน 
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10.3  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าใจในการเรียนได้มาก
ยิ่งขึ้น 

10.4   นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
10.5  นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา (วท.จะนะ) 
นักเรียน (สะเดา) 

8  สาขางาน  
4 สาขางาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 
เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน  2563 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 30,000 บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  30,000  บาท 
13.รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
ค่าใช้สอย   
    - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  12  สาขางาน 14,100  บาท 
 นักเรียนทั้งหมด  470  คน (470 x 30)  
    - ค่าอาหารว่าง จำนวน  12  สาขางาน  11,750  บาท 
 นักเรียนทั้งหมด  470 คน  (470 x 25×1)  
    - ค่าวัสดุ/ค่าของที่
ระลึก 

จำนวน 12  สาขางาน  (580 x 12) 4,150  บาท 

14.การติดตามประเมินผล 
วิธีการ  การดำเนินโครงการและการรายงานผลโครงการของแผนกวิชา  จำนวน  12  สาขา

งาน 
เครื่องมือ จัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา พฤษภาคม – กันยายน  2563 

 
 
 
 
 



340 
 

โครงการที่ 73 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. ชื่อโครงการ : แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน  นายมานพ  บุญประเสริฐ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ  โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  -            โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

4. สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  จะต้องให้
ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างนิสัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ  ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์  และความเชื่ อ รวมทั้งรู้คุณค่าและ
สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

   อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐานเพ่ือ
คัดเลือก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค  ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพระดับภาค ภาคใต้   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือส่งตัวแทนเข้า
ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และไปสู่ระดับภาค 
ระดับชาติ ต่อไป   
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
4.2  เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแต่ละรายวิชา 
4.3  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐานใน

ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดและภาคใต้ 
7. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ.  ทุก

สาขาวิชา/แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
8. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอศจ. 

ร้อยละ 80  เพ่ือไปสู่ระดับภาค และระดับชาติ   
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7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ ⁄        
2. ขออนุมัติโครงการ ⁄        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ⁄        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ⁄        
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ⁄        
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ⁄        
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ ⁄        
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ ⁄        
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

⁄        

10.ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด  ⁄    50,000   
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  ⁄       
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ⁄       
13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  ⁄       
14. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

 ⁄       

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

 ⁄       

รวมเงิน  50,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  อศจ.สงขลา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1  มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
10.2  มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแต่ละรายวิชา 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพ่ือต่อยอดในระดับ
ต่อไป จำนวน  80  คน   

80  คน 

เชิงคุณภาพ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ  

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณดำเนินตามโครงการ 50,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  50,000  บาท   
13.  รายละเอียดงบประมาณ : 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 30x3x240 21,600 

- ค่าพาหนะ ประมาณการ 10,000 

- ฯลฯ   

 ค่าวัสดุ   

- ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การแข่งขันแต่ละแผนกวิชา 

ประมาณการ 18,400 

รายละเอียดเพิ่มเติมงบประมาณค่าใช้จ่าย 
1. แผนกวิชา จำนวน 10  แผนกวิชา ๆ ละ 2 ชิ้นงาน จำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อชิ้นงาน 2-3 คน 
2. เป้าหมายนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในระดับภาค และระดับชาติ จำนวน 60 คน 

หมายเหตุ : ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม 
14.  การติดตามประเมินผล : 

14.1  วิธีการ  การสังเกตการณ์หรือสำรวจความต้องการจัดส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของ 
                                แต่ละสาขาวิชา/แผนกวิชา 

14.2 เครื่องมือ    แบบบันทึกรายงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
14.3 ระยะเวลา   พฤศจิกายน  2562 – กันยายน  2563 
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โครงการที่ 74 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน หัวหน้าแผนกวิชา  8  แผนกวิชา 
ตำแหน่ง   หัวหน้าแผนกวิชา          โทรศัพท์    074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มาขึ้น  ในการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างยังคงใช้แบบเดิมอยู่  ซึ่งควรจะมีการจัดอบรมให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่
ทันตามเทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการนี้การดำเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตามสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  กับ
ครูผู้สอนและนักเรียน  นักศึกษาเพ่ิมเตมิให้ทันตามเทคโนโลยีอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  หรือ  6  ชั่วโมง
ขึ้นไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้  ความสามารถและทันตามเทคโนโลยี  สร้างเครือข่าย- 
                 พันธมิตรกับสถานประกอบการ   

3.2  เพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นจากห้องเรียน 
 3.3  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน  ทุกแผนกวิชา/สาขางาน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  นักเรียน  ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทุกแผนกวิชา/สาขางาน  
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7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบ
าย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ  ⁄       
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

10.ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด   ⁄      
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄   25,000   
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
14. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

  ⁄      

รวมเงิน  25,000   
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนในระดับ ปวช.  ครูผู้สอน  สถานประกอบการ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1 นักเรียน  ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียน  โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ 
10.2  นักเรียน  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและการใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น 
10.3  ครูผู้สอนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการได้อย่างดี 
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11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคจะนะ) 
นักเรียน (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา) 

8  สาขางาน 
4  สาขางาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 
เชิงเวลา พฤศจิกายน  2562 – สิงหาคม  2563 10  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 25,000  บาท 

12.งบประมาณรวมทั้งโครงการ  25,000  บาท  (แผนกวิชาละ 2,000  บาท   8 แผนกวิชา/12  สาขางาน)                                                                             
13.รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
ค่าตอบแทน   
-  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  3  ชั่วโมง จำนวน 12  

คน 
21,600  บาท 

 ชั่วโมงละ  600  บาท  
ค่าใช้สอย   
-  ค่าเบด็เตล็ด 12  สาขาวิชา  (วท.จะนะ 8 สาขางาน และ 

สะเดา 4 สาขางาน) 
       3,400  บาท 

14.  การติดตามประเมินผล 
 14.1  วิธีการ  การสังเกตการณ์จัดทำโครงการของแต่ละสาขางาน 
 14.2  เครื่องมือ  จัดทำแบบสอบถามประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.3  ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2562 – สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 75 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา   
                     ประจำปีงบประมาณ 2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล    นายมานพ  บุญประเสริฐ 
    ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โทรศัพท์……………….......................  
    โทรสาร ………………-………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………… 
   E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :   
 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา  เป็นนโยบายใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ลงนามความร่วมมือกัน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา กับ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสานอาชีพ ความร่วมมือการ
จัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการเรียนการสอน  และมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งในเดียวกัน
ระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. โดยบันทึกข้อตกลงระหว่า สพฐ และ สอศ. ได้มอบหมายให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  
 2.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและ 
               เชิงคุณภาพ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 มีกำลังคนที่มีความพร้อม   มีความสามารถในการทำงาน  และตรงตามความต้องการของ    สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานของประเทศ  และพัฒนาประเทศต่อไป 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 
  มีนักเรียน  นักศึกษา ที่มีคุณภาพ  เตรียมพร้อมในการทำงาน  และมีความสามารถในการทำงาน  ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน



347 
 

7. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ  ⁄       
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

10.ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด   ⁄   15,000   
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
14. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

  ⁄      

รวมเงิน  15,000   
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มโรงเรียน สพฐ.  ที่ได้ลงนามความร่วมมือกันในเขตพ้ืนที่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  โรงเรียนกลุ่ม สพฐ.  ที่ลงนามความร่วมมือกันในเขตพ้ืนที่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   
 1.  นักเรียน โรงเรียนกลุ่ม สพฐ.  ในเขตพ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความรู้  ความสามารถ 
เพ่ิมข้ึนในระดับสายอาชีวศึกษา   และสามารถนำไปประกอบการอาชีพได้ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  40 คน /สาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย   

 - ค่าเบ็ดเตล็ด  (8 แผนกวิชา) 
 
11,000 

 ค่าวัสดุ  8  แผนกวิชา   4,000 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   15,000  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบ็ดเตล็ด ในการดำเนิน
โครงการแต่ละแผนกวิชา 

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 
- การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
แผนกวิชาอุตสาหกรรม   
- ช่างยนต์             - ช่างเชื่อมโลหะ 
- ช่างไฟฟ้ากำลัง   -  ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ช่างก่อสร้าง     - เทคโนโลยียางฯ 

11,000 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน 
 

- กระดาษเกียรติบัตร จำนวน 5 รีม   รี
มละ 100 บาท  
-  วัสดุอื่น ๆ     

 
500 
3,500 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ     :   การสำรวจ 
เครื่องมือ  :   แบบสำรวจ 
ระยะเวลา :   ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
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โครงการที่ 76 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายมานพ  บุญประเสริฐ 
ตำแหน่ง   คร ู   โทรศัพท์ 093-6791418 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในการบริหารการศึกษา  มีการกำหนดหน้าที่หลักในด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้  โดยจัดการเรียนการสอนแต่
ละภาคเรียนและแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา  จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  ซึ่ง
ผู้เรียนต้องผ่านมาตรฐานในรายวิชานั้น ๆ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  พบว่า  นักเรียน  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางหมวดวิชาต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นไปตามคาดหวังของหลักสูตร  จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา  3  กระบวนการ  คือ  กระบวนการบริหาร  
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษ  มีกระบวนการเรียนการสอนเป็นแกนกลางหรือ
กระบวนการหลัก  ส่วนกระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการส่งเสริม  
สนับสนุนให้การเรียนการสอนมุ่งไปสู่คุณภาพ 
  การนิเทศเป็นงานที่สำคัญที่ผู้บริหารต้องการดำเนินการ  เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของ
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  เพิ่มพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ส่งผล
ให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  สภาพการนิเทศการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในปัจจุบันประสบปัญหาและอุปสรรค
มากมายที่ทำให้การนิเทศไม่ทั่วถึง  ไม่สม่ำเสมอและไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้บริหารไม่ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการดำเนินการนิเทศภายใน  ครูไม่ยอมรับและไม่ศรัทธาผู้นิเทศ  บุคลากรไม่เห็น
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ความสำคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายใน  ไม่ได้ใช้สื่อ  เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการสนับสนุน
การนิเทสและขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการนิเทศภายใน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะอย่างเป็นระบบ  ให้ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทุก ๆ  
กระบวนการของการบริหารจัดการ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด  คือ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ทุกประการ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ความจำเป็นและความต้องการการนิเทศ 
 4.2  เพื่อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 4.3  เพ่ือดำเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ 
 4.4  เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีส่วนร่วมในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ให้มีประสิทธิภาพ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  นักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  นักศึกษา 

7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ⁄        
2. ขออนุมัติโครงการ ⁄        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ⁄        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ⁄        
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ⁄        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน ⁄        
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ ⁄        
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

⁄        
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด ⁄        
10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄     
11. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ⁄     
12. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

   ⁄     

13. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄     

รวมเงิน  8,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

10.2  ครูสามารถนิเทศกันเองได้และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
10.3  นักเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูได้รับการนิเทศจากผุ้บริหาร  หัวหน้าแผนกวิชาและครูนิเทศกันเอง  อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

57 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. นักเรียน  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของ
หลักสูตร 

57 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 6  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 8,000 บาท 
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ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน 2563 - มีนาคม 2564 
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1-15 มิถุนายน 2563 
สำรวจปัญหา  ความต้องการและ

ความจำเป็นในการนิเทศ 
นางนฤมล  เพ็ญมาศ 

16-30 มิถุนายน 2563 
จัดทำแผนการนิเทศภายใน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
ทีมรองผู้อำนวยการ  และหัวหน้า
แผนกวิชา 

1-15 กรกฎาคม 2563 จัดทำสื่อ  เครื่องมือนิเทศ 
นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
ทีมรองผู้อำนวยการ  และหัวหน้า
แผนกวิชา 

16 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการนิเทศ 
นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
ทีมรองผู้อำนวยการ  และหัวหน้า
แผนกวิชา 

1-31 มีนาคม 2564 สรุปและรายงานผลการนิเทศ นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  8,000     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1.ค่าวัสดุจัดทำเครื่องมือนิเทศ  2,000 บาท 
2.ค่าใช้สอยในการจัดอบรมการนิเทศ  2,400 บาท 
3.ค่าตอบแทน  3,600 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการ

วัด 
1.ร้อยละของนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ สอบถาม แบบสอบถาม 
4.ค่าเฉลี่ยของครูที่มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.ค่าเฉลี่ยของนักเรียน  นักศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 77 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียน  นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั ้นปีที ่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  ชั ้นปีที ่  2  ตามกำหนดการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะ
นะทุกคน  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
งานวัดและประเมินผล       จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  
4.2 เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4.3 เพ่ือนักเรียน  นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1  นักเรียน  นักศึกษาได้เข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ประจำปี

การศึกษา  2562 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   

6.1 นักเรียน  นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ประจำปี
การศึกษา  2562  ร้อยละ  80 

 
 
 
 

7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ /        
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /        
7. สำรวจสถานที่สถานประกอบการ /        
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

/        

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด  /       
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

 /       

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

 /       

รวมเงิน  2,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : ปวช.3 และ ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  นักเรียน  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.2  นักเรียน  นักศึกษาที ่ศึกษาอยู ่ในระดับนักเรียน  นักศึกษาที ่กำลังจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที่  2  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ทุกคน 

 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 306 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ทุกคน 
306 คน 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 2,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน    2,000      บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  2,000 
  - ค่าถ่ายเอกสารทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   2,000 บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการถั่วเฉลี่ย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        จำนวนผู้เข้าสอบ 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ 
 ระยะเวลา     ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563 
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โครงการที่ 78 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : การสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้
ที ่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้  จาก ประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้
จุดประสงค์ของการประเมิน เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท   จะเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียน
นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู   และเป็นข้อมูล
สำคัญที่สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และการวัดและประเมินผู้เรียน ช่วย
ให้ผู้บริหารเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบั ติงานของครู  และบ่ง
บอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามักใช้ข้อมูลได้จากการวัดและประเมินใช้
ในการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น การพัฒนาบุคลากร  การจัดครูเข้าสอน การจัดโครงการ  การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการเรียน  ดังนั้นครูและสถานศึกษาต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งจากการประเมินใน
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับอื่นท่ีสูงขึ้นอีกด้วย   
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสอบประมวลผลความรู้ปลายภาค
เรียน  จึงได้มอบหมายให้งานวัดและประเมินผล  ดำเนินการในเรื่องการจัดทำข้อสอบและดำเนินการสอบ  
เพื่อให้การวัดและประเมินผลของครูผู้สอนเป็นไปตามกระบวนการ  และถูกต้องสมบูรณ์   เสนอวิทยาลัยฯ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการเรียนต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อดำเนินจัดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  และปลายภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2563  
4.2 เพ่ือสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พิจารณาอนุมัติผลการ
เรียน 
4.3 เพ่ือประเมินผล  สรุปผลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้น  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกระดับชั้นได้เข้ารับการสอบปลายภาคเรียน  เพื่อเป็นการประเมินผลสรุปผลการ
เรียน 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
6.1 สามารถจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนทันเวลาในการสอบแต่ละปลายภาคเรียน/ปีการศึกษา 
6.2 สามารถจัดสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน  ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  ⁄       
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน  23,600   
8. กลุ่มเป้าหมาย : ข้อสอบที่มีมาตรฐานตามรายวิชา  ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการแต่ละแผนกวิชา      
ในเรื่องของความถูกต้อง  ชัดเจน   
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  ครูผู้สอนได้ทำการสอบปลายภาคเรียนทุกรายวิชา  พร้อมทั้งจัดทำแบบวัดและประเมินผลให้
ทันตามเวลาที่กำหนด 
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10.2  นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้น  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการสอบปลายภาค 
10.3  ได้เตรียมการสอบปลายภาคเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  เตรียมพร้อมในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน  
เชิงคุณภาพ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563  
เชิงเวลา กุมภาพันธ์  และ กันยายน 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 23,600 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  23,600     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  15,600 
  - กระดาษถ่ายข้อสอบ A4 ขนาด 80 แกรม รีมละ 120 บาท 
จำนวน 80 รีม 

120×80 9,600 บาท 

  - ซองขยายข้าง F4 ไม่มีครุฑ  จำนวน  100 ซอง ๆ ละ 5 บาท 100×5 500 บาท 
  - กระดาษปกสี ขนาด 120 แกรม จำนวน 25 รีม ๆ ละ 60 25×60 1,500 บาท 
  -  ลูกแม็ก เบอร์ 10 จำนวน  1 โหล ๆ ละ 100 บาท 1×100 100 บาท 
  - กระดาษคำตอบ 60 ข้อ จำนวน 11 แพ็ค ๆ ละ 50 บาท 11×50 550 บาท 
  - กระดาษ ต2ก. จำนวน 15 แพ็ค ๆ ละ 70 บาท 15×70 1,050 บาท 
  - เป็ก 2 ขา ทองเหลือง จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 100 บาท 10×100 1,000 บาท 
  - เหล็กเจาะกระดาษข้อสอบด้ามไม้ จำนวน 25 ด้าม ๆ ละ 50 
บาท 

25×52 1,300 บาท 

2. ค่าตอบแทน  8,000 
- ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์  จำนวน  8 คน  
วันละ  4  ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 

8×4×5×50 8,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        จำนวนผู้เข้าสอบ 
 เครื่องมือ      ข้อสอบครบถ้วน  ถูกต้อง  ได้มาตรฐาน  ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
 ระยะเวลา     กุมภาพันธ์  และ กันยายน  2563 
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โครงการที่ 79 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียน  นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั ้นปีที ่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  ชั ้นปีที ่  2  ตามกำหนดการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะ
นะทุกคน  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
งานวัดและประเมินผล       จึงได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

4.2 เพื่อนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.3 เพ่ือนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประเมินผลมาตรฐานการศึกษา  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

นักเรียน  นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ประจำปี
การศึกษา  2562 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
 นักเรียน  นักศึกษา  ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ประจำปี
การศึกษา  2562  ร้อยละ  80 
 
 
 
 
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ  ⁄       
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด  ⁄       
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  ⁄       
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ⁄       
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  ⁄       
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

 ⁄       

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

 ⁄       

รวมเงิน  5,100   
8. กลุ่มเป้าหมาย : ปวช.3 และ ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  นักเรียน  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.2  นักเรียน  นักศึกษาที ่ศึกษาอยู ่ในระดับนักเรียน  นักศึกษาที ่กำลังจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที ่  2  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ทุกคน 

 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 306 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ทุกคน 
306 คน 

เชิงเวลา ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 5,100 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  5,100     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  5,100 
  - กระดาษบรูบ จำนวน 100 แผ่น ๆ ละ 5 บาท 100×5 500 บาท 
  - ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 10 10×10 100 บาท 
  - มีดคัตเตอร์ ใหญ่ จำนวน 2 อัน ๆ ละ 50 บาท 2×50 100 บาท 
  - เทปกาวปิดกล่อง ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 50 บาท 2×50 100 บาท 
2.ค่าตอบแทน   
 - ค่าทำการนอกเวลาราชการ 6 คน เสาร์-อาทิตย์    4,300 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        จำนวนผู้เข้าสอบ 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ 
 ระยะเวลา     ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563 
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โครงการที่ 80 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์สำหรับงานวัดและประเมินผล 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในแต่ละวันในโลกของยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น งานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  จึง
ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้งานเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเป็นเครื่องเก่ามีอายุการ
ใช้งานนานและไม่เพียงพอสำหรับครูและบุคลากรในฝ่ายวิชาการ  ดังนั้นงานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ
จึงขอเสนอโครงการซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์และเครื ่องปริ ้นเตอร์ เพื ่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    4.1. เพื ่อแก้ไขปัญหาจำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน 
      4.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและคุ้มค่ากับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   4.3  เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลภายในงานวัดและประเมินผล 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  2  ชุด 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  2  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุ
น 

นโยบ
าย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   ⁄      
7. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

  ⁄      

8. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
9. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄     29,000 
10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
11. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน  
 

 29,000 
8. กลุ่มเป้าหมาย : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด   
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   

งานวัดและประเมินผลได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1  ชุด 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
เชิงเวลา มกราคม - มีนาคม 2563 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 29,000 

 
12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  29,000     บาท 
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13. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

1. ครุภัณฑ์   
- เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  22,000 บาท 
- เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท  7,000 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
 เครื่องมือ      ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 ระยะเวลา     มกราคม - มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 81 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการ  ว ่าด ้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้กำหนดให้สถานศึกษาทำการประเมินผล
การเรียนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน  เพื่อให้การประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนงานวัดผลและประเมินผลฝ่ายวิชาการ  จึงได้ทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการวัดผลและประเมินการเรียนตามสภาพ
จริงทุกรายวิชา 
 4.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีวิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจิรง จำนวน 70 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
 ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการ
สอนและจัดทำสมุดวัดผลและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



366 
 

7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ  ⁄       
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

  ⁄      

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน  13,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจการวัดผลและประเมินผล  ตามสภาพจริงทุกคน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 60 คน 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 60 คน 
เชิงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  
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12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  13,000     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1.ค่าใช้สอย  7,600 
  - ค่าอาหารว่าง  จำนวน  60  คน  จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60×2×30 3,600 
  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 60×1×60 3,600 
  - เอกสารใช้ในการดำเนินโครงการ  400 
2. ค่าตอบแทน  5,400 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 6  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 6×600 3,600 
 - ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)  1,000 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร  800 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
 ระยะเวลา     กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 82 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามโครงสร้างหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บรรจุวิชาโครงการใน
หลักสูตร ปวช. และ ปวส.2   เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่เรียนตลอดทั้ง
หลักสูตร  เพื่อคิดค้นโครงการที่สร้างสรรขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างเพ่ือกรักษาสิ่งแวดล้อมหรือโครงงาน
ที่สร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   
  ฉะนั้นวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนในการทำโครงการของ
นักเรียน  นักศึกษา  จึงจัดการแข่งขันขึ้นโดยให้นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จับกลุ่มส่ง
โครงงานเข้าประกวด/ประเมิน  อย่างน้อย  1  โครงการ  อีกทั้งใช้เป็นการวัดและประเมินผลโครงการของ
นักเรียน  นักศึกษาในรายวิชาโครงการด้วย 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือนำความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างสรรค์โครงการ 
 4.2 เพ่ือสร้างกิจนิสัย คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการทำโครงการ 
 4.3  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ในกระบวนการผลิตโครงการและกระตุ้น
ให้มีการคิดค้นโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

นักเรียน  นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  จำนวน  306  คน  จัดทำชิ้นงานวิชา
โครงการเข้าประกวด 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
 นักเรียน  นักศึกษา  ได้นำชิ้นงานวิชาโครงการเข้าประกวดทุกชิ้นงาน 
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7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄       
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  ⁄       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  ⁄       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. สำรวจสถานที่สถานประกอบการ  ⁄       
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

 ⁄       

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด  ⁄       
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  ⁄       
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ⁄       
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน  6,000   
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : ปวช.3 และ ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ได้จัดทำชิ้นงานวิชาโครงการ 
10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านทักษะอาชีพ 
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11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 306 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 นำชิ้นงานเข้าประกวด ทุกแผนกวิชา 306 คน 
เชิงเวลา มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 6,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  6,000     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน  4,000 
- คณะกรรมการภายนอก  จำนวน  2 คน  2,000 
- เงินรางวัล  จำนวน  3  รางวัล  2,000 
2.ค่าใช้สอย  2,000 
- ค่าอาหารว่าง นักเรียน นักศึกษา 306 คน  2,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        ติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา      กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการที่ 83 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก  ธรรมชาติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พ.ศ. 2547 นั้น  นักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ทางงานวัดและประเมินผลจึงเล็งเห็นความสำคัญได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพื ่อให้นักเรียน  นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และสอดคล้องกับประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    4.1. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ระดับ ปวช.3 และปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา  2562  ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

นักเรียน  นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จำนวน  306  คน  ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   

นักเรียน  นักศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา  2562  ร้อย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  /       
2. ขออนุมัติโครงการ  /       
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ  /       
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  /       
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /       
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ  /       
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

 /       

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด  /       
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ  /       
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

 /       

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

 /       

รวมเงิน  3,000   
 
8. กลุ่มเป้าหมาย : ปวช.3  และปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับปวช.3  และปวส.2  ทุกแผนกวิชา  สอบมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ  80 
 
 
 
 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 306 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
306 คน 

เชิงเวลา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 3,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  3,000     บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  3,000 บาท 
- ซองน้ำตาล F4 ขยายข้าง ไม่มีครุฑ ซองละ 5 บาท จำนวน 50 ซอง 5×50 250 บาท 
- กระดาษปกสีเหลือง และฟ้า จำนวน 10 รีม ๆ ละ 90 บาท 10×90  900 บาท 
- กระดาษคำตอบ 100 ข้อ 10 แพ็ค ๆ ละ 35 บาท 10×35 350 บาท 
- ซองพลาสติกอเนกประสงค์ A4 จำนวน 4 แพ็ค ๆ ละ 125 บาท 4×125 500 บาท 
- สก๊อตเทปใส ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 5 ม้วน ๆ ละ 40 บาท 5×40 200 บาท 
- ปากกาสีน้ำเงิน 8 แท่ง ๆ ละ 5 บาท  8×5 40 บาท 
- ปากกาสีแดง 8 แท่ง ๆ ละ 5 บาท  8×5 40 บาท 
-กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม รีมละ  120 บาท จำนวน 6 รีม 120×6 720 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        จำนวนผู้เข้าสอบ 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ 
 ระยะเวลา     มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการที่ 84 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : วันสำคัญของชาติ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ 
    ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์ 074-536077 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 089-8782772  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

กิจกรรมวันสำคัญ  เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น  และเป็นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ความหมาย
และความสำคัญของวันสำคัญ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ แม่
และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก  และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความ
สนุกสนาน 

ดังนั้น  งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงจัดทำโครงการวันสำคัญของชาติ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1.   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.2.   เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1.  จัดบอร์ด  วันสำคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5.2.  จัดนิทรรศการวันสำคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5.3.  กิจกรรมรำลึกวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และรำลึกถึงวันสำคัญ ต่าง ๆ ของไทย 
6.2.  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม ที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง และสังคม 
 
 
 
 

 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       7,320 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
5. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

6. จัดซื้อ จัดจ้าง  /       
7. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
  /      

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
9. สรุปและรายงานผล   /      

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 7,320 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา   ร้อยละ 60 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียน นักศึกษา น้อมรำลึกถึงวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

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

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และสำนึกรักประเทศไทย 
รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน  
 ค่าใช้สอย  
 ค่าวัสดุ  

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  7,320 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าตอบแทน   

- เงินรางวัล 3  รางวัล   1,500 บาท 

 ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิล ขนาด  1 X 2 เมตร 300 บาท 

 ค่าวัสดุ   

- วัสดุตกแต่งบอร์ด 20 ชุด  X  25  บาท 500 บาท 

- วัสดุตกแต่งวันคริสต์มาส 1 ชุด  X  500 บาท  500 บาท 

- กระดาษสา 10แผ่น  X   25  บาท 250 บาท 

- กาวสองหน้า  3M (21 มม.*4 ม.) 3 อัน  X  170  บาท 510 บาท 

- กระดาษขาวเทา 10  แผ่น X 10  บาท 100 บาท 

- กระดาษโปสเตอร์บางสองหน้า 40  แผ่น  X  10  บาท 400 บาท 

- ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65*122 3 แผ่น  X  70  บาท 210 บาท 

- สมุดโน้ต คละลาย 10 เล่ม  X  100  บาท 1,000 บาท 

- กระดาษกรอสซี่อิงค์เจ็ทA4150แกรม 1 ห่อ X 250 บาท 250 บาท 

- ดินสอสีไม้เกรดพรีเมี่ยมยาว 24 สี 
มาสเตอร์อาร์ต 

3 กล่อง X 150 บาท 450 บาท 
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- สีชอล์กพาสเทล 36 สี 2 กล่อง X 150 บาท  300 บาท 

- ชุดดินสอกดพร้อมไส้ Rotring 3 ชุด X 150 บาท 450 บาท 

- แฟ้มหีบเพลง A4 5 ช่อง ขนาด 32.5 X 
23.7 ซม. 

5 แฟ้ม X 120 บาท 600 บาท 

  7,320 บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :……สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ…………………..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ :……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการวันสำคัญของชาติ……………………………………… 
ระยะเวลา :……พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563……………………………………………….……………………… 
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โครงการที่ 85 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ส่งเริมรักการอ่าน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ 
    ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์ 074-536077 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 089-8782772  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน นักศึกษา ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ จะทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษา  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย        การ
อ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิต  เพ่ือนำมาใช้
ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญ
ยิ่งต่อความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นและมีครูเข้า
ร่วมกิจกรรมของโครงการ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1.  เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
4.2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4.3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือให้ห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :   นักเรียน นักศึกษา รักการอ่าน  จดบันทึกข้อความ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

กิจกรรม ยอดนักอ่าน 
- จดบันทึก สรุป หนังสือที่สนใจ 
- นักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และค้นคว้าด้วย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       4,600 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
6. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
/        

7. จัดซื้อ จัดจ้าง /        
8. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
 /       

9. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
10. สรุปและรายงานผล   /      
11. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 4,600 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา   เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  

คน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก และมีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมมากข้ึน 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน  
 ค่าวัสดุ  

 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  4,600  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิล ขนาด  1 X 2 เมตร 300 บาท 

- ถ่ายเอกสารสมุดรักการอ่าน 3,000 แผ่น X 0.5 บาท 1,500 บาท  

   
 ค่าวัสดุ   

- กระเป๋าดินสอ      4 ใบ X 250 บาท 1,000 บาท 

- ปากกา สีน้ำเงิน สีแดง 1 กล่อง X 300 บาท 300 บาท 

- หมอนผ้าห่ม 2 ใบ X 500 บาท 1,000 บาท 

- กระปุกออมสิน 5 อัน  X  100 บาท 500 บาท 

  4,600 บาท  
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :……สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ…………………………………………………..……………………………… 
เครื่องมือ :……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน..………………………………………… 
ระยะเวลา :……พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563……………………………………………….………………………… 
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โครงการที่ 86 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจำปีการศึกษา  
2563  
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-สกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) โทรศัพท์  074-536077-8 
 โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-7355093 
2. สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การผลิตและบริการในภาคอุตสาหกรรม  ภาค
ธุรกิจและบริการและภาคการเกษตรจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  ความจำเป็นดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบการมีความ
ต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป  โดยที่สถานศึกษาของรัฐไม่สามารถผลิต
กำลังคนสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่ง
รับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและ
บริการ  และภาคเกษตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและความต้องการด้านแรงงานของ
สถานประกอบการดังกล่าว  จึงกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ปรับบทบาทจัด
การศึกษาผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยบูรณาการและทำความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการร่วมกับสถานประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้าจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
4. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์  และช่างเชื่อมโลหะ  จำนวน  48  คน 
3.2  เพ่ือติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ของนักเรียน  
นักศึกษา จำนวน  8  แผนกวิชา  จำนวนนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  344  คน 
3.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  ความเข้าใจระหว่างครูผู้สอนและสถานประกอบการ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จำนวน  392  คน  
เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา  ได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน   
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ ⁄        
2. ขออนุมัติโครงการ ⁄        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ⁄        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ⁄        
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ⁄       
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  ⁄       
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ   ⁄      
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

  ⁄      

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄     
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄     
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ⁄     
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

   ⁄     

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄     

รวมเงิน  15,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูผู้สอน  ผู้เรียนและสถานประกอบการ   
9. พื้นที่ดำเนินการ : สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1  ครูผู้สอนได้มีการติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยสถาน
ประกอบการละ  2-3  ครั้ง  
 10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  ทำให้เกิดทักษะเพ่ิมข้ึนจากสถานประกอบการ 
 10.3  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับสถานประกอบการ  และนักเรียน  นักศึกษา 
 10.4  ประเมินผลในการติดตามการนิเทศนักเรียน  นักศึกษาทุกครั้ง  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน  นักศึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ทันท่วงที 
 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา จำนวน  392  คน 
 ครูผู้สอน   30  คน 
 สถานประกอบการโดยประมาณ 120  แห่ง 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชาได้เข้าติดตามและนิเทศนักเรียน  

นักศึกษา   
ร้อยละ  80 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 (นักศึกษาทวิภาคี) 5  เดือน 
 พฤษภาคม ถึง กันยายน  2563  (นักเรียน นักศึกษาภาคปกติ) 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 15,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 15,000  บาท  โดยดำเนินการใน  2  ช่วงระยะเวลา 
 12.1 ช่วงระยะท่ี  1  นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ในระดับชั้น ปวส.2 มีแผนกวิชาช่างยนต์  
และช่างเชื่อมโลหะ  ระหว่างวันที่  15  ตุลาคม  2562  ถึง  1  กุมภาพันธ์  2563  นักศึกษา จำนวน  48  คน 
 12.2  ช่วงระยะท่ี  2  นักเรียน  นักศึกษาภาคปกติ  ในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จำนวน  8  
แผนกวิชา   ระหว่างเดือน  พฤษภาคม  -  กันยายน  2563  นักเรียน นักศึกษาจำนวน  344  คน  
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
ค่าพาหนะในการติดตามและนิเทศ  15,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ    ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังการ
ดำเนินงาน  เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 เครื่องมือ  รายงานผลของครูผู้สอนที่ได้เข้านิเทศนักเรียน  นักศึกษา ในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา    ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



384 
 

โครงการที่ 87 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานก่อนไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ   
  ปีการศึกษา  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8     โทรศัพท์เคลื่อนที่   
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้กำหนดให้นักเรียน  นักศึกษาทั้งสองระดับ
จะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในสถานการณ์จริง  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาชีพและเป็นการเรียนรู้  
ตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ  ด้วยเหตุนี้  การที่นักเรียน  นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนทราบแนวปฏิบัติในการอยู่ใน
สถานประกอบการ  จึงเป็นควรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  ประจำปีการศึกษา  
2563 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงใน
สถานประกอบการ  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเหตุผล 
 4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบ  วินัยและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำเนินการการศึกษาตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

5.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จำนวน  344  คน 
5.2  บุคลากรครู  และครูที่ปรึกษา  จำนวน  40  คน 
5.3  บุคลากรในสถานประกอบการ  จำนวน 1  คน   
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
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6.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา   ได้เข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ 

6.2  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชาได้ทำความเข้าใจ  พบปะ
กับครูที่ปรึกษา  ในการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ  ก่อนไปฝึกงาน 
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ   ⁄      
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄      
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ⁄      
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   ⁄      
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   ⁄      
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   ⁄      
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ   ⁄      
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

  ⁄      

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน  10,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และปวส.2  ทุกแผนกวิชา  จำนวน  344  คน   
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  นักเรียน  นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  และทำความเข้าใจก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
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10.3  นักเรียน  นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา  และสมาชิกร่วมฝึกงาน 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  344  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา

ได้ได้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  80   

เชิงเวลา พฤษภาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 10,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  10,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมง  3,600 
2.ค่าใช้สอย   
  - ค่าอาหารว่าง - ค่าอาหารว่าง  จำนวน  344  คน  6,600 

รวมค่าใช้จ่าย  10,000 
หมายเหตุ  ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังการ
ดำเนินงาน  เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา     พฤษภาคม  2563 
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โครงการที่ 88 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่   

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพและสามารถ
ออกปฏิบัติงานจริงได้  ทางวิทยาลัยฯ  จึงจัดส่งนักเรียน  นักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ยังสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  ตามสาขาวิชาที่นักเรียน นักศึกษาได้เรียน  ซึ่งหลังจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการจะต้องมีการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  ที่อยู่ในสถานประกอบการ  ในแต่
ละสาขาวิชา  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา
นักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจำปีการศึกษา  2563  ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.1  เพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ  
3.2 เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู ้สอนและบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 
3.3 เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
4.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จำนวน  344  คน 
4.2  ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 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  เพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ  
      5.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู ้สอนและบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 
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      5.5 เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1. เขียนโครงการ   ⁄      
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄      
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ⁄      
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   ⁄      
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน    ⁄     
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน    ⁄     
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ    ⁄     
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

   ⁄     

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด    ⁄     
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄     
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄     
12. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

   ⁄     

13. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄     

รวมเงิน  10,000   
8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จำนวน  8  แผนกวิชา   
9. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  นักเรียน นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
 10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

10.3  นักเรียน  นักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
10.4  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงการวางตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  344  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการฝึกงาน 
 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน  2563 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 10,000  บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  10,000  บาท 
 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าใช้สอย  10,000  บาท 
  - ค่าอาหารว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรครู 
เจ้าหน้าที่ 

344×25 8,600  บาท 

2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   
  - สีอะครีลิค ขนาด 240 มล. ขวดละ 100 บาท จำนวน 4 
ขวด 

4×100 400  บาท 

  - ของที่ระลึกและเงินรางวัล  จำนวน 3 รางวัล  1,000 บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ :        ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังการ
ดำเนินงาน  เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 เครื่องมือ      แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา     กรกฎาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ 89 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสฤก  พรหมกำเนิด 
    ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์ 074-477292       
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 087-3961689  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมา ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted 

Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDO streaming) เรียนโดยใช้
การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้
ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge)  

การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลาให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่
ดีที่สุดของชีวิต 

 ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ขึ้น เพื่อเพ่ิมสื่อการ
เรียนรู้ ของงานสื่อการเรียนการสอน  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :    

 ห้องโฮมเธียเตอร์ และงานสื่อการเรียนการสอน มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ นักเรียน นักศึกษาครูและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ใช้สื่อการเรียน
การสอน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       50,500   
2. ขออนุมัติโครงการ /        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        

4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       

5. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ 

 /       

6. จัดซื้อ จัดจ้าง  /       

7. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่
กำหนด 

 /       

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      

9. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

   /     

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 50,500 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ใช้บริการสื่อการเรียนการสอน 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ทีวี พร้อมขาตั้ง  จำนวน 4 ชุด  โปรเจคเตอร์  อุปกรณ์
พร้อมให้บริการ  

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้บริการสื่อการเรียนการสอน 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ   

 ค่าครุภัณฑ์ 35,500 

 วัสดุ 15,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  50,500 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าครุภัณฑ์   

- ทีวีสีจอ LED ขนาด 50 นิ้ว  17,750 บาท x 2 ชุด  35,500 บาท 
 ค่าวัสดุ   

- ตัวแปลง HDMI IP Extender 8,500 บาท x 1 ชุด 8,500 บาท 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 

ช่อง   
2,500 บาท x 1 ชุด 2,500 บาท 

- ขาตั้งแบบเคลื่อนที่ได้ ทีวี ขนาด 50 นิ้ว 2,000 บาท x 2 ตัว 4,000 บาท 
  50,500 บาท 

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ …………สุ่มนักเรียน นักศึกษาใช้บริการ.................................…………………………………………………………… 

เครื่องมือ.……แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ...................................………………………………… 

ระยะเวลา……พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563………………..……….………………………………………………………… 
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โครงการที่ 90 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องโฮมเธียเตอร์ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสฤก  พรหมกำเนิด 
    ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์ 074-477292       
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 087-3961689  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมา ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted 
Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDO 
streaming) เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World 
Knowledge)  

ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความ
สนใจของ แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากข้ึน ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการข้ึน เพ่ือบำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องโฮมเธีย
เตอร์ ให้สามารถใช้งาน ในการจัดการเรียนการสอน การรู้   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน การ
สอน 
  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :    
 ห้องโฮมเธียเตอร์ มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ใช้บริการ
ห้องโฮมเธียเตอร์ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       39,440 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
5. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

6. จัดซื้อ จัดจ้าง  /       
7. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
 /       

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
9. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
   /     

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 39,440 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และผู้เข้าใช้บริการ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ห้องโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ใช้บริการห้องโฮมเธียเตอร์ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ห้องโฮมเธียเตอร์ มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ   
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอก ใช้บริการห้องโฮมเธียเตอร์ 
 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน   
 ค่าใช้สอย 13,500 
 ค่าวัสดุ 25,940 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  39,440  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ซ่อมฝ้าเพดาน บนจอ โปรเจคเตอร์  (พ้ืนที่ ที่จะซ่อม) 4,500 บาท x 1 ชุด  4,500 บาท 
- ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู  4,500 บาท x 2 ตัว 9,000 บาท 

 ค่าวัสดุ   
- ตัวแปลงสัญญาณ Micro Converter HDMI To SDI 2,370 บาท x 2 ตัว 4,740 บาท 
- ตัวแปลงสัญญาณ Micro Converter SDI To HDMI 2,300 บาท x 2 ตัว 4,600 บาท 
- สายสัญญาณภาพ HDMI V.14 ขนาด 20 เมตร 350 บาท x 1 เส้น 350 บาท 
- สายสัญญาณภาพ VGA ยาวขนาด 20 เมตร 1,100 บาท x 1 เส้น 1,100 บาท 
- สายสัญญาณเสียงไมค์โครโฟน Stereo ยาว 100 เมตร 1,900 บาท x 1 ขด 1,900 บาท 
- ชุดขั้วต่อ VGA ตัวเมืย Outlet Panel Aluminium  VGA 

2 Port  
250 บาท x 1 ตัว 250 บาท 

- หัวสัญญาณ RCA  120 บาท x 6 หัว 720 บาท 
- หัวสัญญาณ TR Phone ตัวงอ ขนาด 6.35MM 140 บาท x 4 หัว 560 บาท 
- หัวสัญญาณ XLR ตัวผู้ 160 บาท x 4 หัว 640 บาท 
- หัวสัญญาณ XLR ตัวเมีย  160 บาท x 4 หัว 640 บาท 
- หลอดไฟ LED T8 18 W  150 บาท x 10 หลอด 1,500 บาท 
- หลอดไฟ LED Warm White เกลียว MR16 กำลังวัตต์ 

5W 
55 บาท x 15 หลอด 825 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์   
- ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 8 นิ้ว JBL 3,000 บาท x 2 ตัว 6,000 บาท 
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- ไมคโครโฟน แบบสาย 1,150 บาท x 1 ตัว 1,150 บาท 
- ขาตั้งไมคโครโฟน แบบ Boom Mic Stand 965 บาท x 1 ตัว 965 บาท 

  39,440 บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ …………สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการห้องโฮมเธียตอร์.………… 
เครื่องมือ.……แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ...... 
ระยะเวลา……พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563………… 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนกวิชา 
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โครงการที่ 91 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็ก 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท ์074-536077  โทรสาร 074-536077  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทัง้การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจดัการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

mailto:noptaporn@gmail.com
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิต ิได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์
เล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มคีวามเหมาะสม 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน และปลูกฝังกิจนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็ก 
 3.เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : มีห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ทันสมัย 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
บรรยากาศน่าเรียน และเกิดทักษะที่ถูกต้อง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 24,500 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กไม่น้อยกว่า 60 คน 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
๑๐.1 มีห้องเรียนและพ้ืนที่งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และปลอดภัย 
๑๐.2 การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์ 6 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้เรียน 60 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 24,500 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 24,500 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- โทรทัศน์ แอล ซี ดี แบบ สมาร์ท 
32 นิ้ว 

1 เครื่อง x 13,200 บาท 13,200 

- จานดาวเทียมรับสัญญาณ 60 ซม. 1 ชุด x 3,000 บาท 3,000 

- ไมโครมิเตอร์ ขนาด 75-100 มม.
(0.01 มม.) 

 2,300 

- บอร์เกจ ขนาด 35-60 มม.  3,000 

- บอร์เกจ ขนาด 50-160 มม.  3,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 92 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536077 โทรสาร 074-536077 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

mailto:noptaporn@gmail.com
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน และปลูกฝังกิจนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อซ่อมแซมประตูม้วนเหล็กแผนกวิชาช่างยนต์ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็กแผนกวิชาช่างยนต์ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ประตูม้วนเหล็กแผนกวิชาช่างยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่าง
ปลอดภัย 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขัน้ตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนแผนกวิชาช่างยนต์ไม่น้อยกว่า 60 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 ๑๐.1 ประตูม้วนเหล็กแผนกวิชาช่างยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก 4 บาน 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีพื้นท่ีการเรียนที่ปลอดภัย ผู้เรียน 6๐ คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 20,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 20,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ่างซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก 4 บาน x 5,000 บาท 20,000 

-    

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 93 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอ้ีเลคเชอร์และเก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ 
     ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536077 โทรสาร 074-536077 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอ้ีเลคเชอร์และเก้าอ้ี 
สแตนเลสหัวกลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน และปลูกฝังกิจนิสัย
ที่ดีให้กับผู้เรียน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอ้ีเลคเชอร์และเก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม 
 2.เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 3.เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เก้าอ้ีเลคเชอร์จำนวน 40 ตัว, เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลมจำนวน 40 ตัว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ บรรยากาศน่าเรียน และเกิดทักษะที่ถูกต้อง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนิน 
งาน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 78,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 80 คน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑๐.1 ผู้เรียนมีเก้าอ้ีนั่งเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม 
๑๐.2 การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

11.  ตัวชีวั้ดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์และเก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม 80 ตัว 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีเก้าอ้ีนั่งเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้เรียน 80 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 78,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 78,0๐๐ บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- เก้าอ้ีเลคเชอร์ขนาด 52*69*82 
ซม. (กว้าง*ลึก*สูง) 

40 ตัว x 1,500 บาท 60,000 

- เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลมขนาด 
35*48 ซม. (D*สูง) 

40 ตัว x 450 บาท 18,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากครูผู้สอนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 94 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อผ้าม่านห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนฤชาติ  สุวรรณชาตร ี    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ(ครู)
โทรศัพท…์…………….......................โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๒-๘๒๗๐๙๓๒ 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็น
สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่ง ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ของนักเรียน ซึ่ง
ต้องใช้ชีวิตเพื ่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู ่ที ่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแล เป็นพิเศษ การจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสม และลดภาวะที่เป็นพิษ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ -
สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที ่สุด ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงสภาพห้องเรียน แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะได้พัฒนา ปรับปรุงให้ห้องเรียน มีบรรยากาศที่ดีขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : บรรยากาศห้องเรียนที่ดี น่าอยู่ น่าเรียน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีผ้ามา่นในการก้ันแสงแดดในห้องเรียน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
ดำเนินการจัดทำโครงการ         
จัดซื้อ จัดจ้าง         
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
 เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 8,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000 บาท 

 
 
 



412 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ห้องเรียนโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
 10.1  ได้มีห้องเรียนที่น่าเรียน แสงในห้องน้อยลง เหมาะสมกับสายตา ห้องไม่สว่างจนเกินไป 
 10.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  ได้มีผ้าม่านในการกั้นแสงแดดห้องโทรคมนาคมแผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1 ห้อง 

เชิงคุณภาพ  ได้สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ทำให้น่าอยู่ น่าเรียน   
เชิงเวลา  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณดำเนินตามโครงการ 8,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 8,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย ค่าติดตั้งผ้าม่าน   
      ค่าวัสดุ    
          1. ผ้าม่าน ขนาด 1.2 x 4.5 เมตร 
              จำนวน 2 ชิ้น 

1 ห้อง 
8,000 

รวมเงิน  8,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : การสังเกตการณ์ 
เครื่องมือ : แบบบันทึกรายงาน 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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โครงการที่ 95 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท์ 074-536077   โทรสาร 074-536078  
     โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-9692619             E-mail :    
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสัง คม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเอกสารต่าง ๆ ของแผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ  และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  และการบริหาร
จัดการภายในแผนกวิชา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  และงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การปฏิบัติงานสำนักงาน ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  มีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการปฏิบัติงาน
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /        
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน /        
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/โครงการ /        
 ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ /        
จัดซื้อ/จัดจ้าง /        
ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด /        
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /       22,000 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ /        
ประเมินผลการดำเนินโครงการ /        
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ  /       
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับ
การจัดโครงการในปีต่อไป 

 /   
    

งบประมาณรวมโครงการ 22,000  บาท 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 ๑๐.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
 ๑๐.2 การบริหารจัดการงานวิจัยฯและงานส่งเสริมผู้ประกอบการฯมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  ชุด 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานสำนักงาน ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  มี

ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 

เชิงเวลา ๑ ตุลาคม 2562 – ธันวาคม  2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 22,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  เครื่องละ 22,000 บาท 22,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : การวางแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ 
เครื่องมือ : สรุปรายงานผลการจัดซื้อ 
ระยะเวลา : มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 96 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ต่อเนื่อง). 
    ผู้ประสานงาน  นายวศโดม  จุลิววรณลีย์ 
     ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน       โทรศัพท์   -          
     โทรสาร             -                   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-8421074 
    E-mail : wasadome@gmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.2560 – 2563 ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพื่อเครื่องจักรสามารถใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประประสิทธิผลสูงสุด 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประประสิทธิผลสูงสุด 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ของเครื่อง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จดัทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. เตรียมเอกสารและความพร้อม         
8. จัดซื้อ จัดจ้าง         
9. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
        

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12. ประเมินผลดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 95,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างทุกคน 
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ำกว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร   
ชั้นที่ 1 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรจำนวน 12 เครื่อง และตู้ควบคุม 1 ตู้ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เครื่องจักรจำนวน 12 เครื่อง  ตู้ควบคุม 1 ตู้ ชั้น 1 แผนกช่างก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของช่างไฟฟ้า ชั้น 1 แผนกช่างก่อสร้าง 
เชิงเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 95,000 บาท 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 95,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 
 

หมวดงบรายจ่าย ตวัคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย 
- สาย THW 4 ตร.มม.   จำนวน 1,400 เมตร 
- สาย THW 2.5 ตร.มม.   จำนวน 700  เมตร 
- โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 42 ช่อง พร้อมเมนเบรก

เกอร์ 100 A 
- ลูกย่อย 1 เฟส 25 A    จำนวน 5 ตัว 
- ท่อ EMT 25 มม.        จำนวน  20 เส้น 
- บ๊อก 4x4                 จำนวน 13  อัน 
- คอนเน็คเตอร์ EMT 25 มม. จำนวน   40 อันคอน

เน็คเตอร์ EMT 20 มม. จำนวน  40 อัน 
- ขาจับท่อ EMT 25 มม.       จำนวน 180 อัน 
- ขาจับท่อ 20 มม.              จำนวน 54 อัน 
- เกลียวปล่อย  1 นิ้ว            จำนวน 500 ตัว 
- หัวระเบิดพลาสติก เบอร์ 7   จำนวน 5 กล่อง  
- หางปลา เบอร์ 4               จำนวน 60 ตัว 
- เทปพันสายไฟ                  จำนวน 10 ม้วน 
- MDB ย่อย                       จำนวน 1 ชุด 
- อุปกรณ์สิ้นเปลือง 
- ค่าแรงติดตั้ง และข้าเครื่อง 

95,000 บาท 95,000 บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ 
เครื่องมือ : แบบประเมิน 
ระยะเวลา : 1 เดือน 
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โครงการที่ 97 / 2563 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางของแผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางวิชชุดา คงวิทยา 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู   โทรศัพท ์-          
     โทรสาร ……………-…………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………080-6487306………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………- 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : ด้วยแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ได้
ดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนตามนโยบายของสำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา (สอศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการมาด้วยระยะเวลาที ่ไม่น้อยกว่า  12  ปี  โดยมีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ ้งใน
ห้องปฏิบัติการน้ำยางของแผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ ที่มีสภาพไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน อ่างน้ำรั่วและท่อน้ำทิ้ง
เกิดการอุดตัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่ต้องมีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งใน
ห้องปฏิบัติการน้ำยางที่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานและความปลอดภัย  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพ่ือให้แผนกวิชามีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางที่มีความแข็งแรง คงทน 
เหมาะกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 แผนกวิชามีการปรับปรุงอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยาง 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1 แผนกวิชามีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิด

ประโยชน์ ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานต่อผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ     5,000    
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. สำรวจสถานที่การดำเนินงาน/

โครงการ 
        

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ         
9. จัดเตรียมดำเนินเอกสารโครงการ 

เตรียมความพร้อม 
        

1
0. 

จัดซื้อ จัดจ้าง         

1
1. 

ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่
กำหนด 

        

1
2. 

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

1
3. 

รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

1
4. 

ประเมินผลดำเนินโครงการ         

1
5. 

สรุปผลและรายงานผลดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ 

        

1
6. 

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการใน
ปีต่อไป 

        

รวมเงิน 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 แผนกวิชามีการปรับปรุงอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางจำนวน 2 ชุด 
  8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 แผนกวิชามีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางที่มีประสิทธิภาพ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ห้องปฏิบัติการน้ำยาง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

แผนกวิชามีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการน้ำยางที่มีความแข็งแรง คงทน เหมาะกับ
การปฏิบัติงาน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ แผนกวิชามีการปรับปรุงอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งใน

ห้องปฏิบัติการน้ำยาง 
จำนวน 2 ชุด 

เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีอ่างล้างมือและระบบท่อน้ำทิ้งใน
ห้องปฏิบัติการน้ำยางที่มีประสิทธิภาพ 

จำนวน 2 ชุด 

เชิงเวลา ตุลาคม  – ธันวาคม 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 5,000 บาท 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 5 อัน 25 บาท 125 บาท 

- ข้อต่อ 2 นิ้วลด 1 ½ นิ้ว จำนวน 3 อัน 25 บาท 75 บาท 

- ข้อต่อตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 อัน 25 บาท 125 บาท 

- ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 อัน 50 บาท 150 บาท 

- ท่อพีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว 4 เมตร จำนวน 1 เส้น 150 บาท 150 บาท 

- ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 4 เมตร จำนวน 9 เส้น 200 บาท 1,800 บาท 

- ก๊อกซิงค์น้ำ จำนวน 2 ชุด 600 บาท 1,200 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :   วิธีการ : ประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 
                             เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจของโครงการ 
                             ระยะเวลา : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการที่ 98 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ     โทรศัพท์ 074-536077 
     โทรสาร 074-536078   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5987219    
    e-Mail : suwit@chanatc.ac.th  
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษาเพื ่อพัฒนาคนอย่างยั ่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ สมานฉันท์ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเน้น 6 เรื่องที่สำคัญ คือ ปฏิรูปครู เพิ่มและกระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางด้านวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการปฏิบัติ โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มาจำนวนหนึ่ง เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว จึงทำให้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางส่วนเกิดความเสียหายจากอายุการใช้งานนาน ๆ ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้
เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้สามารถพร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน และยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนเพ่ิมอีก       

จำนวน 30 เครื่อง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ดำเนินงา
น 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

สำรวจข้อมูล/เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ศึกษาข้อมูลราคาวัสดุ-อุปกรณ์         
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์        70,000.- 
ดำเนินการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลการดำเนินโครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข      สำหรับ
การจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

        

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 70,000 

 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้สำหรับการเรียน 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดการเรียน การสอน  30 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 177 คน 
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินเรียนฟรี 15 ปี 70,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 70,000บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุคอมพิวเตอร์  70,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 
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โครงการที่ 99 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ผู้ประสานงาน  ครูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ตำแหน่ง      โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  074-477292          โทรศัพท์เคลื่อนที่ -            E-mail  - 

2.สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
3.ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ด้วยการสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ดำ เนินการจัดการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่  โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ให้มีการจัดประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ทั ้งในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  ระดับภาค  และในระดับชาติและนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษาเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยการนำความรู้ทางด้านต่าง 
ๆ  และทักษะทางวิชาชีพพื้นฐานในการสร้างผลงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วมและ
ประเทศชาติ 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  จึงได้จัดทำโครงการและให้
นักเรียน นักศึกษาจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกิด
ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำผลงานไปใช้พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
ทั้งนี้สามารถนำผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดในนามของวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  และเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

4.2  เพื่อนำความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
5.ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำ
โครงงานและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
6.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

14. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. 1. เขียนโครงการ      6,000   
2. 2. ขออนุมัติโครงการ         
3. 3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. 5. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

        

6. 6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อ
ประสานงาน 

        

7. 7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

        

8. 8. ประชาสัมพันธ์โครงการ         
9. 9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
        

10. 10.ดำเนินโครงการตามวัน เวลา
ที่กำหนด 

        

11. 11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
12. 12. รายงานความก้าวหน้า

โครงการ 
        

13. 13. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

        

14 14. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

        

15 15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

        

รวมเงิน 6,000 
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15. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

16.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดข้ันสูง 
10.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
10.3  มีชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดในนามของวิทยาลัยฯ  

17. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการ

ทำโครงงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ธันวาคม 62  - มกราคม 63 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณดำเนินตามโครงการ 6,000 

18. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  6,000  บาท   
19.  รายละเอียดงบประมาณ : 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าวัสดุ   

- ค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นงาน จำนวน 2 
โครงงาน 

2,250 บาท x 2  โครงงาน  
4,500 

- ป้ายไวนิล 500 บาท x 2  แผ่น 1,000 

- ค่าอุปกรณ์ทำรายงานเป็นเล่ม 
- กระดาษ A4 
- กระดาษปก 

500  บาท  
500 

รวมเงิน  6,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล : 
14.1  วิธีการ       รายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์และติดตามจากจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
14.2 เครื่องมือ        รูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์และใบเซ็นชื่อ 
14.3 ระยะเวลา       เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 
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โครงการที่ 100 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อปากกาจับชิ้นงานสำหรับฝึกปฎิบัติงานของนักเรียน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุวิทย์    ตาตะนันท์ 
     ตำแหน่ง    พนักงานราชการครู      โทรศัพท์…………-…….......................................................................        
     โทรสาร ……………-…………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……087-2947685………………………………… 
     E-mail : ………suwit.eak@gmail.com………………………………………………………………………………  
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : พ้ืนที่ในการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือมีพ้ืนที่จำกัด
และปากกาจับชิ้นงานก็มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนปากกาจับชิ้นงานให้พอเหมาะกับจำนวน
นักเรียนที่เข้ามาเรียนในแผนกฯ และเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนในแผนกเทคนิคพ้ืนฐานให้มีความ
พร้อมในการสอนปฎิบัติงาน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

5.1 แผนกเทคนิคพ้ืนฐานมีพ้ืนที่ในการปฎิบัติงานและปากกกาจับชิ้นงานเพ่ิมขึ้น 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีพ้ืนที่และปากกาจับชิ้นงานเพิ่มขึ้นใน
การฝึกปฎิบัติงานในรายวิชางานฝึกฝีมือที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุ
น 

นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7. เตรียมเอกสารและความพร้อม         
8. จัดซื้อ จัดจ้าง         
9. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด         

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 54,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : …นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน…… 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ……แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ… 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ……ครูและนักเรียนมีพ้ืนที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแผนกเพ่ิมข้ึน…. 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ แผนกพ้ืนฐานมีพ้ืนที่ในการติดตั้งปากกกาจับชิ้นงาน

เพ่ิมข้ึน 
12 ตัว 

เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชางานฝึก
ฝีมือ 

100 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย   
 ค่าครุภัณฑ์ 54,000 บาท 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………54,000…………………………………………บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- ปากกาจับชิ้นงาน 12 ตัว X 4,500  บาท 54,000 
   

 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :      ประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เครื่องมือ :      แบบสำรวจความพึงพอใจของโครงการ 
ระยะเวลา :    ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
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รายละเอียดโครงการ 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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โครงการที่ 101 / 2563 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดจ้างเหมากั้นผนังห้องเรียน อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา    
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่ มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษ า
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: จัดจ้างเหมากั้นผนังห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีที่
ห้องเรียนและอาคารเรียนสำหรับจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนสำหรับจัด
กิจกรรม  การเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4.2 เพ่ือจัดสัดส่วนอาคารสำนักงานให้สะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  กั้นผนังห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 2 ห้อง 
-  กั้นผนังห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีห้องเรียนและอาคารเรียนสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีพ้ืนที่ห้องเรียนเป็นสัดส่วนของอาคารสำนักงาน และสะดวก
แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

4. จัดทำแต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

5. บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

6. บนัทึกรายงานการประชุม         

7. จัดทำหนังสือราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น เชิญวิทยากร 

        

8. จัดทำกำหนดการ         

9. จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย        200,000 

10. จัดทำแบบสอบถาม         

11. จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         

12. ดำเนินโครงการ         
รวมเงิน 200,000 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คระครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนสำหรับจัดกิจกรรม  การเรียน
การสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนของอาคารสำนักงานให้สะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 



437 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  กั้นห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 2 ห้อง 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง 

-  จำนวน 3 ห้อง 

เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีห้องเรียนและอาคาร
เรียนสำหรับจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนได้สะดวกและ
เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย   

 ค่าใช้สอย 200,000    บาท 

รวม 200,000    บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………200,000 ……………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

งบดำเนินงาน :   

 ค่าใช้สอย   

 
-  กั้นห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 2 ห้อง 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง แยก
รายละเอียดดังนี้ 
* กั้นผนังห้องเรียน ขนาดกว้าง x ยาว 2.80 x 8.60 เมตร = 2 ชุด 

* กั้นผนังห้องเรียน ขนาดกว้าง x ยาว 2.80 x 3.70 เมตร = 1 ชุด 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ประกอบผนังห้องเรียน 

- เสาสวิง 

- ขวางบน – ขวางล่าง 

- กล่องร่อง 

- กล่องเรียบ 

- กล่องเปิด – ปิด 

- เฟรมข้าง (ติดกล่อง) 
- ลูกฟูก 

- โช้คประตู 

 
 
 
 
62,570 บาท X 2 ชุด  
24,860 บาท X 1 ชุด 
 
14 เสา X 540 บาท  
14เส้น X 620 บาท 
19 เส้น X 630 บาท 
 13 เส้น X 490  บาท 
13 เส้น X 630 บาท 
9 เส้น X 620 บาท 
70 เส้น X 350 บาท 
3 ตัว X 1,500 บาท 

  
 
 
 
125,140 
  24,860 
 
7,560 
8,680 
11,970 
6,370 
8,190 
5,580 
24,500 
4,500 
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- เสากุญแจบานเลื่อน 

- เสาเกี่ยวบานเลื่อน 

- ขวางบน – ขวางล่างบานเลื่อน 

- กาว 3 D  
- แผ่นกระจกรวมราคา 
- เฟรมบน (ติดกล่อง) 
- เฟรมล่าง (ติดกล่อง) 
- เหล็ก C ผนัง  
- ฝาตบร่อง 
- คิ้วประตู 
- มือจับประตูสแตนเลส 
- กุญแจสวิง 
- ล้อบานเลื่อน 
- ตัวจับล็อกบานเลื่อนตองA 
- ยางวาง 
- ยางอัด 
- น๊อต ขนาด 3 นิ้ว 
- น๊อต ขนาด 2 นิ้ว 

- สกรู 

7 เส้น X 450 บาท 
7 เส้น x 450 บาท 
9 เส้น X 420 บาท 
 10 ลัง X 750  บาท 
30 แผ่น X 850 บาท 
7 เส้น X 650 บาท 
5 เส้น X 650 บาท 
70 เส้น X 57 บาท 
13 อัน X 350 บาท 
9 เส้น X 350 บาท 
 3 อัน X 160 บาท  
 3 ชุด x 200 บาท  
25 ตัว X 30 บาท 
  9 ตัว X 90 บาท 
 5 ม้วน X 100 บาท 
7 ม้วน X 100 บาท 
 7 กล่อง X 750 บาท 
 3 กล่อง X 250 บาท 
1 กล่อง x 240 บาท 

3,150 
3,150 
3,780 
7,500 
25,500 
4,550 
3250 
3,990 
4,550 
3,150 
480 
600 
750 
810 
500 
700 
5,250 
750 
240 

รวม 150,000 
 

14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 102 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ: จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับงานอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
ประจำปีงบประมาณ  2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077 โทรศัพท์เคลื่อนที:่ 089 - 2941124    
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา    
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิ ตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
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เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชี พที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: จัดซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
4.2 เพ่ือเป็นวัสดุในการใช้งานอาคารสถานที่ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  วัสดุสำหรับซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีวัสดุสำหรับซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีวัสดุในการใช้งานอาคารสถานที่ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำแต่งตั้งคำสั่ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

6. บันทึกรายงานการประชุม         
7. จัดทำหนังสือราชการที่

เกี่ยวข้อง เช่น เชิญวิทยากร 
        

8. จัดทำกำหนดการ         
9. จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย         

10. จัดทำแบบสอบถาม         
11. จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         
12. ดำเนินโครงการ        13,850 

รวมเงิน 13,850 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
  10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีวัสดุสำหรับซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีวัสดุในการใช้งานอาคารสถานที่ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ - วัสดุสำหรับซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ จำนวน 28.8 ลบ.ม. 
เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีวัสดุสำหรับ

ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา - ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย   
 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 13,850 

รวม 13,850 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………13,850……    บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
 วัสดุ ครุภัณฑ์   

- จอบถาก ขนาด 2 ปอนด์ พร้อมด้ามไม้ 
- บันไดอูมิเนียม ขนาด 7 ขั้น 
- สว่านกระแทกโรตารี่ 22 มม 3 ระบบ 
- สว่านไฟฟ้า 3/8 นิ้ว (10มม.) แบบธรรมดา 
- เครื่องเจียร 4 นิ้ว (100mm) 720 w 
- โครงเลื่อยตัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว พร้อมใบเลื่อย 
- สายปลั๊กพ่วงภาคสนามบล็อกยางกันกระแทก  

450 บาท X 12 ด้าม 
1,700 บาท x 1 ตัว 
3,600 บาท x 1 ตัว 
1,200 บาท x 1 ตัว 
1,200 บาท x 1 ตัว 
150 บาท X 2 ด้าม 
450 บาท x 1 ชุด 

5,400 
 1,700 
3,600 
1,200 
1,200 
   300 
  450 

รวม 13,850 
 
14. การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 103 / 2563 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดทำลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา    
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : จัดทำลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำ
ศูนย์ฯ มีพื้นสำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีพ้ืนสำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในการ
เรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4.2 เพ่ือความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น  
4.3 เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมภายในประจำศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดขนาดกว้าง  12 เมตร ยาว 24 เมตร หนา  10  เซนติเมตร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีพ้ืนสำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

6.2 นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น   

6.3 ได้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมภายใน
ประจำศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

4. จัดทำแต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

5. บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

6. บันทึกรายงานการประชุม         

7. จัดทำหนังสือราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น เชิญวิทยากร 

        

8. จัดทำกำหนดการ         

9. จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย        45,000 

10. จัดทำแบบสอบถาม         

11. จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         

12. ดำเนินโครงการ         
รวมเงิน 45,000 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คระครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีพ้ืนสำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

10.2 นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น   

10.3 ได้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมภายใน
ประจำศูนย์ฯ 

 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดขนาดกว้าง  12 เมตร 
ยาว 24 เมตร หนา  10  เซนติเมตร 

จำนวน 28.8 ลบ.ม. 

เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีพ้ืนสำหรับจัดทำ
กิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน มี
ความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้นและได้เป็นแหล่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
ในการทำกิจกรรมภายในประจำศูนย์ฯ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา - ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย   

 ค่าใช้สอย     45,000    บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………    45,000    บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

งบดำเนินงาน :   

 ค่าใช้สอย   

- คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 

- ทรายหยาบ  
- เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม.x1.50x25.00 

29 ลบ.ม. 
15 ลบ.ม. 
7 ม้วน 

 

45,000 

รวม 45,000 

 

14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 104 / 2563 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดจ้างเหมาปรับระดับดิน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ   2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    

E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : จัดจ้างเหมาปรับระดับดิน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อปรับปรุงยกระดับพื้นดิน ของศูนย์ฯ ที่ต่างระดับให้เท่า
เทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ประจำศูนย์ฯ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือปรับปรุงยกระดับพื้นดินของศูนย์ฯ ที่ต่างระดับให้เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4.2 เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรประจำศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
- ปรับปรุงยกระดับพ้ืนดินของศูนย์ฯ ประมาณ  144  ตารางเมตร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 มีพ้ืนดินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน  (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุ
น 

นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ         

2.ขออนุมัติโครงการ         

3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.จัดทำแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

6.บันทึกรายงานการประชุม         
7.จัดทำหนังสือราชการที่เก่ียวข้อง เช่น 
เชิญวิทยากร 

        

8.จัดทำกำหนดการ         
9.จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย         
10.จัดทำแบบสอบถาม         
11.จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         
12.ดำเนินโครงการ         
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่าย
โครงการ 

        

14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
15.สรุปและรายงานผลโครงการ         

รวม 18,000    
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คระครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 มีพ้ืนดินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - ปรับปรุงถมดินและเกลี่ยพื้นดินศูนย์ฯ  - ตารางเมตร 
 

เชิงคุณภาพ มีพ้ืนดินศูนย์ฯ เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา 
ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าปรับปรุงถมดินและเกลี่ยพื้นดินศูนย์ฯ  18,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  18,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

งบดำเนินงาน :   

 ค่าใช้สอย   

- ค่าปรับปรุงถมดินและเกลี่ยพื้นถนนทางเข้า
ศูนย์ฯ  ประมาณ  144  ตารางเมตร 
 

- ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ย ขนาดพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า
จำนวน 144  ลบ.ม.  
- ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร/คันๆละ 
750  บาท  จำนวน 24 เที่ยว = 18,000 บาท 
 
 

18,000 

รวม 18,000 
14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
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โครงการที่ 105 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ: จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
ประจำปีงบประมาณ  2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา    
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
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เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำ
ศูนย์ฯ มีโต๊ะเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีโต๊ะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4.2 เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  โต๊ะสำหรับนักเรียน   จำนวน 20 ตัว 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีโต๊ะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีจำนวนโต๊ะเพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัตโิครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำแต่งตั้งคำสั่ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
        

5. บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

6. บันทึกรายงานการประชุม         
7. จัดทำหนังสือราชการที่

เกี่ยวข้อง เช่น เชิญวิทยากร 
        

8. จัดทำกำหนดการ         
9. จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย         

10. จัดทำแบบสอบถาม         
11. จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         
12. ดำเนินโครงการ        22,000 

รวมเงิน 22,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คระครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
 
9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
   10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีโต๊ะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
   10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีจำนวนโต๊ะเพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับนักเรียน    -  จำนวน 22 ตัว 
เชิงคุณภาพ - ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมีโต๊ะสำหรับ

นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้นและเพียงพอสำหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่ม
มากขึ้น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา - ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย   
 ค่าครุภัณฑ์     22,000     

รวม     22,000     
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………    22,000    ……………………………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวน
เงิน 

งบดำเนินงาน :   
 ค่าใช้สอย   
โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับนักเรียน    (กว้าง x ลึก x สูง) : 150 x 75 x 75 ซม.  2,200 บาท X 20 ตัว   22,000     

รวม   22,000     
 
14. การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 106 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
1.ชื่อโครงการ: การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพิชชา  พงษ์พันธุ์   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077 ต่อ 144    
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-8033419     
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้ กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และเกิดผลดีต่อทางราชการสูงสุด 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อ/จัดจ้าง       2,900  
8. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด         
9. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 2,900 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย: คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา และผู้มีส่วน  
                                เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ
9.  พื้นที่ดำเนินการ:  ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี  
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และ

บรรลุวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 2,900 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :     2,900 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10 เล่ม X 250 บาท 2,500.- 
 ค่าวัสดุ   

- กระดาษทำปกสีขาว 2 รีม X 200 บาท 400.- 

รวมเป็นเงิน 2,900- 
 
14.  การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563 
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โครงการที่ 107 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ: ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพิชชา  พงษ์พันธุ์   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077 ต่อ 144    
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-8033419     
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1) ด้าน
ความมั ่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกัน ในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี                     
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  จึงได้จัดทำโครงการ :         ชุมชน
สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรส่ วนท้องถิ่น 
สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น           
สถานประกอบการ และโรงเรียน เครือข่ายในอำเภอสะเดา 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน   10  ชุด 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6. 1 วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ       
       และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา  
6.2 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อ/จัดจ้าง       5,000  
8. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด         
9. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 5,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายใน   
                          อำเภอสะเดา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายใน   
                          อำเภอสะเดา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างสถานศึกษา กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน   
         ท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา  
10.2  วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จัดซื้อของที่ระลึก   10 ชุด 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น    

สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา  
 

ร้อยละ 80% 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  – กุมภาพันธ์ 2563 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 5,000 บาท 

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

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอ่ืนๆ 
จัดซื้อของที่ระลึก 

 
500 บาท X 10 ชุด 

 
5,000  

รวม 5,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ :ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562  – กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการที่ 108 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ: จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์  ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพิชชา  พงษ์พันธุ์   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077 ต่อ 144    
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-8033419     
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1) ด้าน
ความมั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน ใน
ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี                     พ.ศ.  
2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการ: จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์               พร้อมติดตั้งเท้ง
พิมพ์ ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้มี
ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานให้มีระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมติดตั้งเท้งพิมพ์   จำนวน  1  เครื่อง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : การปฏิบัติงานสำนักงานของงานการเงินมีประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อ/จัดจ้าง         
8. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด         
9. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน 7,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ครู เจ้าหน้าที่  ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
10.2 การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์  พร้อมติดตั้งเท้งพิมพ์   2 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานสำนักงาน ของงานการเงินมีประสิทธิภาพ  

และมีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80% 

เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ธันวาคม  2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมติดตั้งเท้งพิมพ์   7,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………7,000………………………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์   1 เครื่อง  เครื่องละ 7,000 บาท 7,000 บาท 

 พร้อมติดตั้งเท้งพิมพ์    
   

รวม 7,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : การวางแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ 
เครื่องมือ : สรุปรายงานผลการจัดซื้อ 
ระยะเวลา : มีนาคม 2563 
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โครงการที่ 109 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
1.ชือ่โครงการ: ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพิชชา  พงษ์พันธุ์   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077 ต่อ 144    
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-8033419     
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.              2560 
– 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ของครอบครัว และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนทีอำเภอสะเดา 
 4.2 เพ่ือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเศรษฐกิจของชุมชน 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 4.4 เพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): จำนวนผู้จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน   200  คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  
 6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนได้ 
 6.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์  
                ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขัน้ตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อ/จัดจ้าง         
8. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด         
9. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน              200,000 



467 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไปในโรงเรียนเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา หรือพ้ืนที่ 
                         อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ: ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา และพ้ืนที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 

9.1 กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- รายวิชาการตัดเย็บผ้า    ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาการการพิมพ์ภาพบนผ้า   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาการสานกระเป๋าพลาสติก  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
- รายวิชาการทำขันหมาก   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
- รายวิชาการซ่อมเครื่องตัดหญ้า  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 
 10.2 เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                  ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จำนวนผู้จบวิชาชีพระยะสั้น   จำนวน  200  คน ผู้จบวิชาชีพระยะสั้น  จำนวน 200  คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และนำความรู้ไป

ประกอบอาชีพอิสระ 
ร้อยละ 80% 

เชิงเวลา กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

4 ไตรมาส 

เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จำนวนเงิน  200,000  บาท 

จำนวนเงิน  200,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  200,000   บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 200 บาท X 18 ชั่วโมง 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 

รวมจำนวนเงิน 200,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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โครงการที่ 110 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
1.ชื่อโครงการ: จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพิชชา  พงษ์พันธุ์   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077 ต่อ 144    
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-8033419     
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการ: จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ 
สร้างรายได้ของครอบครัว และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนทีอำเภอสะเดา 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมทางด้านวิชาชีพ ในเขตพ้ืนทีอำเภอสะเดา 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 4.4 เพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): จัดตั้งกลุ่มอาชีพ  จำนวน   4 กลุ่ม  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  
 6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนได้ 
 6.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์  
                ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดซื้อ/จัดจ้าง         
8. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด         
9. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         
10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
11. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ         

รวมเงิน                              150,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา  
                         หรือพ้ืนที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
9.  พื้นที่ดำเนินการ: ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา และพ้ืนที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 

9.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 
 10.2 เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                  ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ   จำนวน  4  กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ  จำนวน 4  กลุ่ม 
เชิงคณุภาพ ผู้เรียนสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพได้ ร้อยละ 80% 
เชิงเวลา กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
4 ไตรมาส 

เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา  
จำนวนเงิน  150,000  บาท 

จำนวนเงิน  150,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  150,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 200 บาท X 18 ชั่วโมง 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 

รวม 150,000 
14.  การติดตามประเมินผล: 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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โครงการที่ 111 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ตำแหน่ง   พนักงานราชการ ครู    โทรศัพท์ 074 - 536077 
โทรสาร   074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com  

 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตามยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
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ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักศึกษาและได้ให้นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักศึกษา 
4.2 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
4.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันกีฬาต่างๆและเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
✓        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓        
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

 ✓       

7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

 ✓       

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ  เตรียมความพร้อม 
 ✓       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  ✓       
11. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่

กำหนด 
 ✓       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      
   ✓     

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 17,200 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน จำนวน 180  คน 
        ครู – เจ้าหน้าที่   10  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1  นักเรียน นักศึกษา มีน้ำใจนักกีฬา และรู้คุณค่าของกีฬา 
           10.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก 
   10.3  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พึงพายาเสพติด  
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน จำนวน  180 คน 

ครู – เจ้าหน้าที่    10    คน 
180 คน 
10    คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และตระหนัก
ถึงคุณค่าของกีฬา 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  17,200 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  17,200 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ไวนิลชื่อโครงการ
แข่งขันกีฬาสีฯ 

2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน  1,200 บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุอุปกรณ์ เหรียญรางวัล 140 เหรียญ X 30 บาท X 4,200  บาท 
 อุปกรณ์เปิดพิธี  1,000 บาท 
 อุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน 1,000 บาท 
 ค่าน้ำแข็ง 8 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท  400 บาท 
 กระดาษปริ้นเกียรติบัตร  2 ห่อ X 295 บาท  590 บาท 
 น้ำดื่มถ้วยเล็ก 10  ลัง ๆละ 100 บาท  1,000 บาท 
 น้ำถัง 15 ถัง x 12 บาท  180 บาท 
 ค่าน้ำดื่มกรรมการ ขนาด 60 ml. 5 โหลๆ 50 บาท X  250 บาท 
 เฮลบลูบอย 12 ขวด x 45 บาท 900 บาท 
 น้ำมันมวย  60 cc x 3 โหล  600 บาท 
 ผ้าล๊อคขนาด 1 นิ้ว X ม้วนละ 55 X 3 ม้วน  165 บาท 
 ผ้าขนหนู ขนาด 15 x 30 ซม. 5 โหล x 340 บาท  1,700 บาท 
 ถุงดำ 8 แพ็ค x 72 บาท  576 บาท 
 สติ๊กเกอร์สี 3 แผ่น x แผ่นละ 35 บาท 105 บาท 
 กระดาษ A4 80 แกรม 3 รีม x 125 บาท  375 บาท 
 อุปกรณ์กีฬา วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ 3,000 บาท 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เสร็จตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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โครงการที่ 112 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีการศึกษา  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน ตาเดอิน 
ตำแหน่ง   พนักงานราชการครู    โทรศัพท์ 074-536077 
โทรสาร    074-536077      โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail : Lookmarn_tade-in@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตามยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้ นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสาน

mailto:Lookmarn_tade-in@hotmail.com
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วัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู ่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  

 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  

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  มีประสบการณนอกหลักสูตรจากกิจกรรมสรางสรรคควบคูกันไปยางมีประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
✓        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ

ประสานงาน 
 ✓       

7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

 ✓       

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ  เตรียมความพร้อม 
 ✓   6,100    

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  ✓       
11. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่

กำหนด 
 ✓       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      
   ✓     

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 6,100 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 จำนวน 100 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
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 2562 -  มิถุนายน  2563 1 ปีการศึกษา 2562 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 6,100 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 6,100 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน X คนละ 2 ชั่วโมง X ชัว่โมงละ 600 2,400 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 100 คน X 2 มื้อ 2,500 

- ค่าไวนิล 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200 บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เสร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 -  มิถุนายน  2563 
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โครงการที่ 113 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ตำแหน่ง   พนักงานราชการ ครู    โทรศัพท์ 074 – 536077 
โทรสาร 074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail  need.4speed456@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตามยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพื ่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความ
เข้าใจในทิศทางการพัฒนาทีถู่กต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการจัด
การศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควร
มุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณ
กับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดย
การดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร 
มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้น
ผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

mailto:need.4speed456@hotmail.com
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้มี
ฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของ
วิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน และลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
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.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
✓        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ

ประสานงาน 
 ✓       

7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

 ✓       

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ  เตรียมความพร้อม 
 ✓   7,800    

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  ✓       
11. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่

กำหนด 
 ✓       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      
   ✓     

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 7,800 
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8.กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ทั้ง 4 แผนกวิชา 
9.พื้นที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ศุนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

10.1  สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  
10.2  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน นักศึกษา       
10.3  ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา      
10.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

9.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 180 คน 
เชิงคุณภาพ สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัย

ในการดูแลนักศึกษา 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 –  กันยายน  2563   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7,800 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 7,800 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่าง 200 คน X 15 บาท X 2 ภาคเรียน 6,000 บาท 

- ค่าไวนิล 2 x 3 เมตร X 150 บาท X 2 ผืน 1,800 บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เสร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
เครื่องมือ : ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
ระยะเวลา ตุลาคม 2562 –  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 114 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายลุกมาน ตาเดอิน 
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู     โทรศัพท์ 074-536077     
โทรสาร  074-536077      โทรศัพท์เคลื่อนที่  093-5752170 
E-mail : lookmarn_tade-in@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนกา รนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่า งมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจั ดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู ้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่
การศึกษาต่อ การทำงาน และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทำงาน และการดำเนินชีวิต 

ใน      สังคม 
4.2 เพื่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม 
4.3 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

ผู้สำเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคม 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

4. 
จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6. 
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

        

7. 
สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

        

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ         
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

9. 
จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

    2,000    

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง         

11. 
ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
กำหนด 

        

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

15. 
สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      

        

16. 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 2,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
   สาขาช่างไฟฟ้ากัง  21  คน 
   สาขาช่างยนต์  19 คน 
   สาขาวิชาการบัญชี 7 คน 
   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 คน 
   รวมทั้งหมด                60      คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : ณ. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
     10.1  นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม 
     10.2  ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจต่อการสำเร็จการศึกษา 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 60 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ

การทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคม 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา มกราคม - มีนาคม  2563 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :     
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
    ค่าใช้สอย   

- ไวนิลโครงการปัจฉิม 2 x 3 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 900 บาท 
    ค่าวัสด ุ   

- วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับจัดตกแต่งซุ้มศูนย์ฯสะเดา 1,100 บาท 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เสร็จตาม  

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มกราคม - มีนาคม  2563 
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โครงการที่ 115 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ตำแหน่ง   พนักงานราชการ ครู     โทรศัพท์ 074 - 477292 
โทรสาร   074 – 477292        โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com                                                                      

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่ นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

mailto:need.4speed456@hotmail.com
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีจิตสำนึก
รักษ์  ในความเป็นไทย และเป็นเยาวชนคนดีของ ชาติ  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
และ       วัฒนธรรมไทย 
4.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
4.3  เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม     ไทยคงไว้สืบไป 
4.4  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญต่าง  ๆ  ของ

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยมีกิจกรรมวันสำคัญดังนี้ 
5.2 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช  บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2562 
5.3 วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่  9 
5.4 กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่   23  ตุลาคม  2562 
5.5 กิจกรรมวันดินโลก  วันที่  5  ธันวาคม  2561 
5.6 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   วันที่   28  ธันวาคม  2562 
5.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 

มิถุนายน  2563 
5.8 กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่  13  มิถุนายน  2563 
5.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  วันที่  28  กรกฎาคม  

2563 
5.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่  12  สิงหาคม  2563 
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5.11 กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  วันที่  15  กรกฎาคม  2563 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ไทย 
6.2 สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
6.3 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คงไว้สืบไป 
6.4 นักเรียน   นักศึกษา  และบุคลากร  ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
✓        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ

ประสานงาน 
 ✓       

7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

 ✓       

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ  เตรียมความพร้อม 
 ✓       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  ✓       
11. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่

กำหนด 
 ✓       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      
   ✓     

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 14,900 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  90% 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดาได้มีความรู้ และตระหนักใน 
        คุณคา่ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
10.2 นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงความเคารพ  ยกย่อง  สืบสานวัฒนธรรม และ 

                   ประเพณีของไทย 
10.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีจิตสำนึกรักษ์  ในความเป็นไทย และเป็นเยาวชนคนดีของ ชาติ  
10.4 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  เกิดความรัก  สามัคคี  ในหมู่คณะ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 180 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  

ประเพณีไทย  ในวันสำคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 

162 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561  –  กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200  บาท 
 ค่าไวนิล 2,700  บาท 
 เงินรางวัล 2,000  บาท 
 ค่าวัสดุโครงการ 9,000  บาท 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 14,900 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

วิทยากรวันแห่เทียน 1 คน x 1  ชม. X 600 บาท 600 
วิทยากรวันปีใหม่ 1 คน x 1  ชม. X 600  บาท 600 

      ค่าใช้สอย   

- เงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู   

           ประเภทสวยงาม 500,300,200 1,000 
           ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 500,300,200 1,000 

- ไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู 2 x 3  เมตร x 150  บาท 900 

- ไวนิลกิจกรรมวันแม่ 2 x 3  เมตร x 150  บาท 900 

- ไวนิลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ร. 10 2 x 3  เมตร x 150  บาท 900 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุวันส่งท้ายปีเก่าฯ 1,000 9,000 

- วัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู  2,000  

- วัสดุกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,000  

- วัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2,000  

- วัสดุกิจกรรมแห่เทียนพรรษาฯ 2,000  

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   สังเกตการณ์ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
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โครงการที่ 116 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                      
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นายลุกมาน  ตาเดอิน                                                                   
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ครู        โทรศัพท์ 093 - 5752170                          .  
     โทรสาร   074  -  536077 – 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่    093 - 5752170                .  
    E-mail :   lookmarn_tade-in@hotmail.com                                                                     
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :   
  จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ ่มเยาวชน  โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา  
ปัญหา  ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต้น ๆ  ในสถานศึกษา  อีกทั้ง  อำเภอสะเดา  เป็นหนึ่งในอำเภอพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษในภาคใต้  จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้นำที่ดี
ของสังคม  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ที่ต้องติดตาม  
เฝ้าระวัง  ดูแล  ร่วม  รณรงค์  สร้างเสริมจิตสำนึก  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  ให้นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยา
เสพติดให้โทษ  โดยให้ความสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด / บุหรี่ / เครื่องดื่ม         แอลกอฮอร์  
  การทำกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา อันเป็นกำลังในการเฝ้าระวังดูแล  
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  การคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง  การช่วยเหลือ  การ
บำบัดฟื้นฟู  อย่างต่อเนื่อง  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้จัดโครงการ
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุข
ทุกประเภท 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  อบายมุขในสถานศึกษา 
 4.  เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  ไม่พ่ึงพายาเสพติด 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  จำนวน  40  คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
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 2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุขใน
สถานศึกษา 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ ✓        
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
✓        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ✓        
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ

ประสานงาน 
 ✓       

7. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน/โครงการ 

 ✓       

8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ  เตรียมความพร้อม 
 ✓       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  ✓       
11. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่

กำหนด 
 ✓       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ✓      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ      
   ✓     

16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 5,885 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  30  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
  1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
  2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
  3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
อบายมุขในสถานศึกษา 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง 40  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ  90 
36  คน 

เชิงเวลา กันยายน   2562 – เมษายน 2563 1  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย  
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  25 บาท x 30 คน x 1 

มื้อ 
 750 บาท 

 -  ไวนิล  2 x 3 เมตร x 150 บาท   900  บาท 
 ค่าตอบแทน  
    - วิทยากรสารธารณสุข 1 คน x 1 ชม. X 600 บาท 600  บาท 
    - วิทยากร  ปปส. 1 คน x 1 ชม. X 600 บาท 600  บาท 
 ค่าวัสดุ    
    -  ชุดตรวจสารเสพติด  ยาบ้า จำนวน  30  ชุด  ๆ  ละ  

50  บาท 
1,500  บาท 

    -  ชุดตรวจสารเสพติด  กัญชา  น้ำกระท่อม จำนวน  
30  ชุด  ๆ  ละ  50  บาท 

1,500  บาท 

     -  กระดาษบลู๊ฟ  (ฟลิปชาร์ท)  7  แผ่น ๆ ละ 5 บาท) 35  บาท 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  5,885 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   
   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   25 บาท x 30 คน x 1 มื้อ 750 บาท 
   -  ไวนิล   2 x 3 เมตร x 150 บาท   900 บาท 
ค่าตอบแทน   
   - วิทยากรสารธารณสุข  1 คน x 1 ชม. X 600 บาท 600  บาท 
   - วิทยากร  ปปส.  1 คน x 1 ชม. X 600 บาท 600  บาท 
ค่าวัสดุ   
   -  ชุดตรวจสารเสพติด  ยาบ้า  จำนวน  30  ชุด  ๆ  ละ  50  บาท 1,500  บาท 
   -  ชุดตรวจสารเสพติด  กัญชา  น้ำกระท่อม  จำนวน  30  ชุด  ๆ  ละ  50  บาท 1,500  บาท 
    -  กระดาษบลู๊ฟ  (ฟลิปชาร์ท)   7  แผ่น ๆ ละ 5 บาท 35  บาท 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 117 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 536077 - 8 
โทรสาร  074 – 536077 - 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 – 5752170 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 วัยรุ่นเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตัวเอง รวมถึงขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่าง ๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สาร 
เสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้พฤติกรรม  เสี่ยงดังกล่าว  
เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้งเถื่อน การคลอดบุตร ทั้งที่มี     
อายุน้อย การติดเชื้อ HIV ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทย
ในปัจจุบัน ตัวเลขวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ ๑ ของเอเชียอาคเนย์ และมีอัตราส่วนสูง กว่าวัยรุ่น
ในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด ๑๒ ปี และไม่เกิน ๑๙ ปี      เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยงาน    ครูที่
ปรึกษา จึงจัดทำกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
ค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1. เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง   
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง     ทาง
เพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น 

4.2. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรม    
ที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักเรียน นักศึกษา รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  สถานศึกษามีกระบวนการ การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรให้กับนักเรียน นักศึกษา  
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 3,610 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ผู้หญิงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  จำนวน  48  คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
 
 



500 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.3 เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะ และภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ เรื่อง

เพศนักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่   
10.4 เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรม ที่เสี่ยง

ต่อการดำรงชีวิต 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ผู้หญิงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ

สะเดา 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน 
วัยอันควรของนักเรียน นักศึกษา 

39 คน 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 3,610 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  3,610 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวน
เงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x  2 ชม. X 600 บาท 1,200 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน 1 แผ่น ขนาด 2 x 3 เมตร 900 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 48 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 15 บาท 720 
      ค่าวัสด ุ   

- ค่าวัสดุโครงการ 
 

- ปากกาเคมี กล่องละ 380 บาทจำนวน 2 กล่อง 
- กระดาษปรู๊ฟ แผ่นละ 5 บาท จำนวน 6 แผ่น  

760 
30 

รวม 3,610 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม  -  กันยายน  2562 
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โครงการที่ 118 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน ตาเดอิน 
ตำแหน่ง   พนักงานราชการครู    โทรศัพท์ 074-318428   
โทรสาร    074-477292      โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail : Lookmarn_tade-in@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา

mailto:Lookmarn_tade-in@hotmail.com
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เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน และ
ปลูกฝังกิจนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ตัว เก้าอ้ี จำนวน 20 ตัว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ บรรยากาศน่าเรียน และเกิดทักษะที่ถูกต้อง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนิน 
งาน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /        
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. สำรวจสถานที่ในการ

ดำเนินงาน/โครงการ 
 /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

10. จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
11. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่

กำหนด 
 /       

12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
14. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   /      
15. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
   /     

16. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข สำหรับการจัดโครงการ
ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 88,0๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 20 คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1 ผู้เรียนโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีนั่งเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม 
2 การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

20 ตัว 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีโต๊ะและเก้าอ้ีนั่งเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้เรียน 80 คน 
เชิงเวลา 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ 88,0๐๐ 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 88,0๐๐ บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์   

- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 
80 x 60 x 75 ซม. (กว้าง x ลึก x 
สูง) 

- ท็อปโต๊ะไม้ Particle Board 
- ขาเหล็กเพลทข้ึนรูป 
- ถาดวางคีย์บอร์ด รางเลื่อนเหล็ก

ระบบลูกปืน แข็งแรงกว่ารางเลื่อน
ชนิดลูกล้อ 

20 ตัว x 3,500 บาท 70,000 

- เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (เก้าอ้ี ขาเหล็ก 
อย่างดี 4 ขา บุนวม มีพนักพิง) 57 
× 59 × 90 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  

20 ตัว x 900 บาท 18,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากครูผู้สอนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ 119 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวชุติมา    อินณุมาน  
     ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144        
     โทรสาร074 – 436077    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7430019 
     E-mail: jubjang872@gmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดนโยบายให้มีการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  
โดยให้มีการทดสอบในระดับประกาศวิชาชีพ (ปวช.3)  และระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  ประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และมาตรฐานผู้เรียน    ว่ามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพียงใด  ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งดำเนินการจัดให้มีการทดสอบเพื่อสนองนโยบาย
ดังกล่าว 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือวัดและประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 4.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 4.3 เพ่ือสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 60 คน 

 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  
 -  แผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน  19 คน 

 - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน  21 คน 

 - แผนกวิชาการบัญชี  จำนวน   7 คน 

 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  13 คน 

     รวม  60 คน 

  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80%
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดทำตารางทดสอบมาตรฐาน         
8. ประชาสมัพันธ์โครงการ         
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
        

10. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

        

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ       2,000  
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
13. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 
        

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกจิกรรม / โครงการ 
ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 2,000 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 60 คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ  80% 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 60 คน นักเรียนระดับชั้นปวช.3  
๖๐ คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2562- เมษายน 2563 

1 ภาคเรียน 

เชิงค่าใช้จ่าย ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562         
-ค่าวัสดุ                  จำนวนเงิน       2,000  บาท 

2,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………………2,000……………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

      ค่าใช้สอย   

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 8 รีม X 115 บาท 920 

 กระดาษคำตอบ 100 ข้อ  5 ห่อ X 35 บาท 175 

 กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ขนาด80 ลิตร 1 ใบ X300 บาท 300 

 ดินสอไม้ ๒บี 50แท่ง X 5 บาท 250 
 กระดาษโปสเตอร์บางสีสองหน้า 7แผ่น X ๕ บาท 35 
 เยื่อกาว 2 หน้า บาง ½ นิ้ว 5 ม้วน X 20 บาท 100 
 เยื่อกาว 2 หน้า บาง 3/4 นิ้ว 4 ม้วน X 30 บาท 120 
 เทปตีเส้น 5 มิล เลเซอร์ 2 สี 5 ม้วน X 20 บาท 100 

รวม 2,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ใช้แบบสอบถาม 

เครื่องมือ :แบบสอบถาม  แบบสังเกต 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2562- เมษายน 2563 
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โครงการที่ 120 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)             
ประจำปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวชุติมา    อินณุมาน  
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  โทรศัพท:์ 074 – 536077 , 074 – 436088 ต่อ 144        
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7430019  
E-mail : jubjang872@gmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) (สทศ.) กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET  ทางงานวัดและประเมินผลต้องเตรีมการจัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสอบ 
V-NET ตามวันเวลา สถานที่ที่กำหนด และเพ่ือทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพ
อีกทั้งผล การสอบยังนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทาง
งานวัดและประเมินผล จึงต้องมีการเตรียมการสอบ V-NET เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาระดับปวช.3 ทุกแผนกวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET 
 4.2 เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน ๖๐ คน 

 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  
 -  แผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน  19 คน 

 - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน  21 คน 

 - แผนกวิชาการบัญชี  จำนวน   7 คน 

 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  13 คน 

     รวม  60 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/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. จัดทำตารางติว v-net         
8. ประชาสมัพันธ์โครงการ         
9. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ เตรียมความพร้อม 
        

10. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

        

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ       2,000  
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
13. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 
        

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกจิกรรม / โครงการ 
ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 2,000 บาท 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 60 คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1  นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 80  
 10.2  นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 60 คน นักเรียนระดับชั้น
ปวช.3  60 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)  
-นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)  

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 60 

เชิงเวลา สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
( V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562- เมษายน 2563 

1 ภาคเรียน 

เชิงค่าใช้จ่าย สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
( V-NET)  ประจำปีการศึกษา 2562         
-ค่าวัสดุ                  จำนวนเงิน       2,000  บาท 

2,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………………2,000……………………………………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด  80  แกรม 8 รีม X 115 บาท 920 
 กระดาษคำตอบ 100 ข้อ  5 ห่อ X 35 บาท 175 
 กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ขนาด80 ลิตร 1 ใบ X300 บาท 300 
 ดินสอไม้ 2 บี 50แท่ง X 5 บาท 250 
 กระดาษโปสเตอร์บางสีสองหน้า 7แผ่น X 5 บาท 35 
 เยื่อกาว 2 หน้า บาง ½ นิ้ว 5 ม้วน X 20 บาท 100 
 เยื่อกาว 2 หน้า บาง 3/4 นิ้ว 4 ม้วน X 30 บาท 120 
 เทปตีเส้น 5 มิล เลเซอร์ 2 สี 5 ม้วน X 20 บาท 100 

รวม 2,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ใช้แบบสอบถาม 
เครื่องมือ :แบบสอบถาม  แบบสังเกต 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2562- เมษายน 2563 
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รายละเอียดโครงการ 
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 
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โครงการที่ พ. 1  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  

ผู้ประสานงาน  นายก้องเกียรติ   บุญโสดา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-7341321 
E-mail  konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษา ที่มีหน้าที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา หลายหลักสูตร หลากหลาย
อาชีพ และบริการชุมชนในท้องถิ่นทุกๆด้าน มีนักเรียน เยาวชนประชาชนทั่วไปเข้ามารับการศึกษาหาความรู้
ทางว ิชาชีพ ฉะนั ้น การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความ
เจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของ สังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงได้ดำเนินการจ้างครูผู้สอนในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือจ้างครูจ้างสอนวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 คน อัตราจ้าง 15,800 บาท/เดือน  
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.  ผลผลิตโครงการ (1utput)  
5.1 ครู จำนวน 2 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

 

 

 

 

 

mailto:konggiet004@gmail.com
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

        

7. รับสมัคร         

8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ เตรียมความพร้อม 

        

9. จัดซื้อ จัดจ้าง         

10. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

        

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

14. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ 

        

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 189,600 

8.  กลุ่มเป้าหมาย :  
8.1 ครู จำนวน  1  คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1  สถานศึกษาสามารถพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คร ู จำนวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน  2563 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนๆ / บกศ. 189,600  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   189,600  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  รายงานผลการดำเนินงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 
เครื่องมือ : 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา  

-  มกราคม 2563 –  กันยายน  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- เงินเดือน 12 X 15,800  189,600.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าประกันสังคม 12 X 750  9,000.- 
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โครงการที่ พ. 2  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดหาบุคลาการสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 

ผู้ประสานงาน  นายก้องเกียรติ   บุญโสดา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-7341321 
E-mail  konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษา ที่มีหน้าที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา หลายหลักสูตร หลากหลาย
อาชีพ และบริการชุมชนในท้องถิ่นทุกๆ ด้าน มีนักเรียน เยาวชนประชาชนทั่วไปเข้ามารับการศึกษาหาความรู้
ทางว ิชาชีพ ฉะนั ้น การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความ
เจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของ สังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงได้ดำเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน 1 คน อัตราจ้าง 9,800 บาท/เดือน  
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
5.1 เจ้าหน้าที่สนับสนุน  จำนวน   1  คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

 

 

 

 

 

mailto:konggiet004@gmail.com


516 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

        

7. รับสมัคร         

8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ เตรียมความพร้อม 

        

9. จัดซื้อ จัดจ้าง         

10. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

        

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

13. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

14. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ 

        

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัดกิจกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 123,480 

8.  กลุ่มเป้าหมาย :  
8.1 เจ้าหน้าที่สนับสนุน  จำนวน  1  คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1  สถานศึกษาสามารถพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนๆ / บกศ. 123,480 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   117,600  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  รายงานผลการดำเนินงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 
เครื่องมือ : 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา  

-  มกราคม 2563 –  กันยายน  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- เงินเดือน 12 X 9,800 X 1 117,600.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าประกันสังคม 12 X 490 X 1 5,880.- 
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โครงการที่ พ. 3  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it center)  ประจำปีงบประมาณ 2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077 
โทรสาร 074 – 536078  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใ นชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรั กษา
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ส ิ ่ งแวดล ้อมและส ืบสานว ัฒนธรรมไทยโดยม ุ ่ งเน ้นผลที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างสมด ุลและย ั ่ งย ืนใน 4 ม ิติ                               
ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้ านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู ่มาตรฐานสากล  เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                        
ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2563  ของว ิทยาล ัยฯ จ ึงได ้จ ัดศ ูนย์ซ ่อมสร ้างเพื ่อช ุมชน  (Fix it center)                                
ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  รวมถึงส่งเสริม                    
ให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนชน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

   พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยพัฒนาการจัดการเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างคุณภาพและเชื่อมั่นในการให้บริการของ                
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยการให้คำแนะนำความรู้การซ่อมการบำรุงรักษาและ การบริการ
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนานว ัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผล ิตภัณฑ์ช ุมชน  สร้างมูลค่าเพิ ่มผลิตภัณฑ์ ช ุมชน                          
ส่งเสริมมาตรฐานและรับรองคุณภาพ 

 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ

000        เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ประชาชน  
5.2.ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ000
เรื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
5.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร000
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้การรวมกลุ่มช่างชุมชน                
00  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง
000เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 
5.4 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
00  และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 

  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับการถ่ายทอดความรู ้และ

ยกระดับช่างชุมชน ได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐานและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ 
 
 



520 
 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
ดำเนินงา

น 
อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

43. เขียนโครงการ         
44. ขออนุมัติโครงการ         

45. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
46. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

47. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

        

48. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

        

49. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน / โครงการ 

        

50. ประชาสัมพันธ์โครงการ          
51. จัดเตรียมเอกสารการ

ดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

        

52. จัดซื้อ จัดจ้าง       250,000  
53. ดำเนินโครงการตามวัน  

เวลาที่กำหนด 
        

54. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
55. รายงานความก้าวหน้า

โครงการ 
        

56. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

        

57. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน โครงการ 
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58. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน   250,000  
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center  จำนวน  1  ศูนย ์
  8.1  ศูนย์ซ่อมสร้างตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

8.2  บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตรและ                                
00             เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จำนวน  200  รายการ 

8.3  บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน   จำนวน  1 กลุ่มอาชีพ          
000           จำนวน  30  คน  

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  เขตพ้ืนที่ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ            
0000อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
10.2 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี 0000                              
0000ความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการ000                                 
000  ประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

10.3.ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน           
00    การประกอบอาชีพเรื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
10.4 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีด00000000  000  
ความสามารถในการบริหารจัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน  สร้าง
รายได้การรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยน0 เรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  (อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง   เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร
และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
2. บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน    

200  รายการ 
 

30  คน 
เชิงคุณภาพ        ประชาชนในพ ื ้ นท ี ่ ตำบลคลองเป ี ยะ อำ เภอจะนะ                        

จังหวัดสงขลา ได้รับการถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่างชุมชน
ประชาชนได้รับบริการ 
100% 
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พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ 

เชิงเวลา 1. ศูนย์ซ่อมสร้างตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563                              
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)                                                
ณ เขตพ้ืนที่ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

6 วัน 

เชิงคา่ใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  250,000  บาท 
***หมายเหตุ: ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 250,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง    จำนวน 40 คน ๆ ละ 240 บาท x    6 
วัน X 1 ศูนย ์

57,600 

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร x  3 ป้ายๆละ300 
ขนาด 1.5 x 3  เมตร x 1 ป้าย                 
(พิธีเปิด) 

 900 
 

675 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

1. พิธีเปิดโครงการ  
    จำนวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 
30 บาท  
2. ฝึกอบรมอาชีพใหม่  
    จำนวน 30 คน ๆละ 2 มื้อๆ ละ              
30 บาท    

3,000 
 
 

1,800 

- ค่าอาหารกลางวัน  
 

ฝึกอบรมอาชีพ  
     จำนวน 30คน ๆละ 1 มื้อๆ ละ 
60 บาท    

1,800 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 

           
 
 

184,225 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการและฝึกอบรมอาชีพ  
ระยะเวลา    1. ศูนย์ซ่อมสร้างตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
                    ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 5  พฤษภาคม  2563  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) 
                    ณ เขตพ้ืนที่ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



524 
 

โครงการที่ พ. 4  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.  ช่ือโครงการ  ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้ประสานงาน  นายสุภาพ  สุขศรี 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี 
เพ่ือเป็นการสร้างกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษา
เพิ่มปริมาณสาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก  และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว  จึงได้ให้ความรู้และ
จัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ประสงค์จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท้ังการร่วมมือกันจัดการศึกษา
ระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการให้มีความรู้และเพ่ิม
คุณวุฒิทางการศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  สาขาวิชาในระบบทวิภาคีด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์  และสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ชุมชน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  นักศึกษา 

4.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น

เลิศ 
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. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ   ⁄      
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄      
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ⁄      
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   ⁄      
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   ⁄      
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   ⁄      
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ   ⁄      
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

   ⁄     

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด    ⁄     
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄     
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄     
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ⁄     
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

   ⁄     

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄     

รวมเงิน   35,000  
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย 

      6.1 สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
9.  พื้นที่ดำเนินการ 
      วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สถานประกอบการ  ชุมชน 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา 
10.2 พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
10.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา 120  คน 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  และแผนก

วิชามีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 

เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 35,000 บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :       35,000      บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 

600×6×1=3,600 3,600 

2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการ 4,500 
3.ค่าใช้สอย  21,900 
 ค่าหารว่าง 120×30×2 7,200 
 ค่าอาหารกลางวัน 120×60×1 7,200 
 ค่าถ่ายเอกสารสำหรับการอบรม  3,500 
 ค่าของที่ระลึก 4,000 

14. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ  ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน  
เพ่ือให้เสร็จ   สิ้นตามวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมายของโครงการ 
 เครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
 ระยะเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
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โครงการที่ พ. 5  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ช่ือโครงการ : ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายธารารัตน์ สันตรัตติ 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  074 – 536077 
โทรสาร  074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่  084-4563359  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2)  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถ   ในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชี พที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี  
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
5.1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาในทศวรรษท่ี 2  โดยการ

ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน    
5.2. เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมกำลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร 

และการบริการพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้ได้  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ   
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

59. เขียนโครงการ ✓        

60. ขออนุมัติโครงการ ✓        

61. ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ✓      

62. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

  ✓      

63. ประชาสัมพันธ์โครงการ   ✓      
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

64. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

  ✓      

65. จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓   25,000   

66. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ✓      

67. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      

68. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     

69. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     

70. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม / โครงการ 

   ✓     

71. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน 25,000 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1. สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2  โดยการลดจำนวนการออกกลางคันของผู้เรียน 

10.2. สามารถเพ่ิมกำลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร 
และการบริการการพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ 

ร้อยละ 15 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
สถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม   

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1.  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด 

ระหว่างพฤษภาคม – ตุลาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท 
2. การออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
ร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด (เน้นกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 
ระหว่างตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวนเงิน 12,500 บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9,500 บาท 

25,000 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  23,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 200 บาท 1,200 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าของที่ระลึก แก้วจำนวน 100 ชุด ๆ ละ 95 บาท 9,500 

- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น ขนาด 1.5 x 3 เมตร 675 
- ค่าเดินทางไปเยี่ยมบ้าน  3,000 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 1,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 1,800 
      ค่าวัสด ุ   

- ค่าวัสดุโครงการฯ  5,025 
รวม 25,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
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โครงการที่ พ. 6  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ 
     ตำแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โทรศัพท์  080-548-7306        

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่ นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 
เพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสอศ. โดย
กำหนดเป้าหมายเพื ่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู ้เ ร ียนให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการในสถานศึกษา/การส่งเสริมการทำธุรกิจการทำธุรกิจ ในสถานศึกษา เป็น one product one 
college  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและ
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ประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะ
เริ ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยประกอบไปด้วย
โครงการย่อยตามภารกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา  
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

4. กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม

ประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้

พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  แผนกวิชาละ 12  คน 
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจเข้าร่วมศึกษาดูงาน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.  ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 แผนธุรกิจ 

3.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา ได้เข้าร่วม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √    40,000    

2. ขออนุมัติโครงการ √        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        

4. จัดทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       

6. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √      

7. ดำเนินการตามโครงการ   √      

8. จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงาน   √      

9. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข    √     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
 9.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 9.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ในจังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิ
จะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนแผนธุรกิจ 
2. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิ
จะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ได้ร่วมศึกษาดูงาน
การเป็นผู้ประกอบการ 
3. จัดทำแผนธุรกิจใหม่ 
4. จัดทำแผนธุรกิจต่อยอดธุรกิจเดิม 

30 คน 
 
 
ตัวแทนแผนธุรกิจ
ละ 2 คน และครูที่
ปรึกษา 1 คน 
2 แผนธุรกิจ 
1 แผนธุรกิจ 

เชิงคุณภาพ ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการในเชิงธุรกิจมากอย่างข้ึน 
 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและ  
การเขียนแผนธุรกิจ  เดือนกรกฎาคม 2563 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ เดือนสิงหาคม 2563 
3. กิจกรรมดำเนินการต่อยอดธุรกิจเดิม และเพ่ิมเติมธุรกิจ
ใหม่ พฤษภาคม – กันยายน 2563 

1 วัน 
 
1 วัน 
 
5 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานทั้งหมด 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและ  
การเขียนแผนธุรกิจ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 60 ชม. 3,600 บ. 
    - ค่าใช้สอย 
อาหารว่าง  30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 1,800  บาท
อาหารกลางวัน  30 คน x 60 บาท x 1 มื้อ 1,800  บาท 

40,000 บาท 
8,700 บาท 
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     - ค่าวัสดุ   จำนวน 1,500 บาท 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  - ไวนิลศึกษาดูงาน ขนาด กว้าง 1.5 ม. ยาว 3 ม. 675 บ. 
  - ของที่ระลึก  2 ชิ้น 2,000 บาท 
  - ทางเดินทางไปราชการ 20 คน x 120 บาท 2,400 บ. 
3. ค่าวัสดุแผนธุรกิจ 2 แผนธรุกิจ       
4. กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 
5,075  บาท 
 
 
 
 
20,000 บาท 
6,225 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 40,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าตอบแทน    

- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ซม. X 600 บาท 3,600  บาท 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 60 บาท 
ค่าอาหารว่าง 30 คน  x 60 บาท 

1,800  บาท 
1,800  บาท 

-  ค่าเดินทางไปราชการ 30 คน x 120 บาท 2,400  บาท 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงานแผนธุรกิจ 2 แผนธุรกิจ       20,000 บาท 
-  ค่าวัสดุกิจกรรมอบรมฯ 1,500   บาท 
-  ไวนิลศึกษาดูงานขนาด กว้าง 1.5 ม. ยาว 3 ม. 675      บาท 
-  ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 6,225   บาท 
-  ของที่ระลึก  2 ชิ้น 2,000   บาท 

 

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ พ. 7  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2563 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077 
โทรสาร 074 – 536078  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธ ิการได ้ดำเน ินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถใน
การแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
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เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
ส ิ ่ งแวดล ้อมและส ืบสานว ัฒนธรรมไทยโดยม ุ ่ ง เน ้นผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างสมด ุลและย ั ่ งย ืนใน 4 ม ิติ                               
ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจ ัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ                               
ที ่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู ่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลั กปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                        
ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์             
ประจำปี 2563  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  รวมถึงส่งเสริมให้นัก เรียน 
นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนชน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน     
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง       
4.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
ประชาชนเข้ารับบริการตามโครงการอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์   ประจำปี  2563  จำนวน   

50   คน  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
6.1 ประชาชนได้รับบริการตามโครงการอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  

     6.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อม่ันในการออกไปประกอบ 
      อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

72. เขียนโครงการ         
73. ขออนุมัติโครงการ         
74. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
75. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

76. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

        

77. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อ
ประสานงาน 

        

78. สำรวจสถานที่ในการ
ดำเนินงาน / โครงการ 

        

79. ประชาสัมพันธ์โครงการ          
80. จัดเตรียมเอกสารการ

ดำเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

        

81. จัดซื้อ จัดจ้าง       20,000  
82. ดำเนินโครงการตามวัน  

เวลาที่กำหนด 
        

83. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
84. รายงานความก้าวหน้า

โครงการ 
        

85. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

        

86. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน โครงการ 

        

87. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน   20,000  
8.  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนเขตพ้ืนที่อำเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สัญจรไป-มา                         
000                     ในชว่งเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2563   จำนวน   50  คน 
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9.  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์สง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   ตำบลจะโหนง                   
0000                     อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติจริง 

  10.2 ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์และ
00000             เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริง  จำนวน  8  คน 
2. ประชาชนที่ขอรับบริการ   จำนวน   50  คน   

8  คน 
50 คน  

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน   
2. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา
สภาพรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร 

 นักเรียน นักศึกษา
ให้บริการประชาชน 
100 % 
 

เชิงเวลา กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่างเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2563 
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563 
สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ตำบลจะโหนง 
อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

7 วัน 
 
 

 
เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2563 20,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 20,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง    ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2563 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยครูผู้ควบคุม 
วันปกติ 
      1.1วันที่ 11,17 เม.ย. 63                
(ผลัดที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.) 

 
 
 
 
 
 



539 
 

ผลัดละ 2 คน x 2 วัน 200 บาท                
เป็นเงิน   800  บาท 
วันหยุดราชการ 
     1.2 วันที่ 12,13,14,15,16 เม.ย.
63 (ผลัดที่ 1 เวลา08.30–16.30 น.) 
ผลัดละ 2  คน  x  5  วัน x 420 บาท  
เป็นเงิน  4,200 บาท 
      1.3วันที่ 12,13,14,15,16 เม.ย.62 
(ผลัดที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 2  คน x  5  วัน x  420 บาท  
เป็นเงิน  4,200 บาท 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา 
      2.1 วันที่ 11,12,13,14,15,16,17 
เม.ย 63   
(ผลัดที่ 1 เวลา 08.30–16.30 น.)                                       
ผลัดละ 4  คน x  7  วัน  x 300 บาท  
เป็นเงิน  8,400 บาท 
     2.2  วันที่ 11,12,13,14,15,16,17 
เม.ย 63 
(ผลัดที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 4  คน x  7  วัน  x 300 บาท  
เป็นเงิน  8,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    26,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ค่าดำเนินการบริหารจัดการศูนย์  6,600 

- ค่าป้ายไวนิล   - 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

1. น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ผ้าเย็น 
สำหรับผู้รับบริการ จำนวน  5,000 
บาท 
2. พิธีเปิดโครงการ ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
    จำนวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 
30 บาท   รวมเป็น  3,000  บาท 

8,000 
 

      ค่าวัสด ุ   
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- วัสดุสำนักงาน   

- วัสดุในการดำเนินโครงการ  20,000 

***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ      ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการประชาชน  
ระยะเวลา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563 
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โครงการที่ พ. 8  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563  
     ผู้ประสานงาน : นายพิศาล นิยมยาตรา / นายธนิสร   บัวฝา้ย 
     ตำแหน่ง หัวหน้างานงานความร่วมมือ  โทรศัพท์  087-4776887 (วท.จะนะ)         
     E-mail :  planningtct@gmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :   

 ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2558 นี้ ทุกภาคส่วน
ย่อมได้รับผลกระทบอันเนื ่องมาจากการขยายตัวและการเชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้ง
ผลกระทบของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคิลุ่มน้ำโขง และข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทย
จำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น     
ซึ่งอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เขตพ้ืนที่รอยต่อประเทสเพื่อนบ้านหลายพ้ืนที่
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การ
บริการ หรือกิจการอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในหลายรูปแบบ เช่น เขตการค้าเสรี เขต
อุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาการส่งออก 
(แปรรูป) ซึ่งถ้ามองถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคจะ
ได้รับจากการพฒันาอุตสาหกรรมการค้า และเศรษฐกิจชายแดน คือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็น
การส่งเสริมการส่งออก เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ในการผลิตสินค้าเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ         และ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค 

 จากยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะผู้ที่
รับผิดชอบหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนา
ชายแดนรอยต่อระหว่างประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชายแดน และการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยก ารสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานระหว่างประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและ
ต่างประเทศท่ีสนับสนุนด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
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 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนาทั้ง
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับนโยบายในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
งานความร่วมมือจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพื ่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยตลอดจนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 4.2  เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
ที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 5.1  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีการพัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 102 คน  

 5.2  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 52 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ในการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 6.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ในการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ และ
ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพที่ต้องการ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   
 1.  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพที่จำเป็นสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย 102 คน 

 2.  การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม
ความต้องการของพื้นที่ พื้นที่บริเวณรอยต่อ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา 52 คน 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสงขลา และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

    
    

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

7. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ เตรียมความพร้อม 

    
    

8. จัดซื้อ จัดจ้าง         

9. ดำเนินการตามโครงการ       170,000  

10. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

11. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

    
    

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในปีต่อไป 

    

    

รวมเงิน 170,000.- 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  วิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา บริเวณรอยต่อของประเทศไทย
ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได ้

10.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเข้าถึงการจัดการอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐาน และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของพื้นที่ พื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาทักษะทางภาษา 

 
 

จำนวน 52 คน 
จำนวน 102 คน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – กันยายน  2563 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  170,000.- 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  จำนวน 170,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของพื้นที่
บริเวณรองต่อระหว่างประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 รายวิชา 

 
600 บาท X 30 ชั่วโมง  X 2 รายวิชา 36,000.- 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 2 ผืน 600.- 
- ค่าเดินทางไปราชการ 220 บาท x 5 วัน x 26 คน  x 2 รุ่น 57,200.- 
- ค่าอ่ืน ๆ  1,200.- 

      ค่าวัสดุ   
- ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม 500 บาท x 25 คน  x 2 รุ่น 25,000.- 

รวมเงินทั้งสิ้น  120,000.- 
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กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ที่สอดรับและจำเป็นให้กับครู และนักเรียน 
นักศึกษา 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 6 ชั่วโมง  x 2 วัน x 2 รุ่น 14,400.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหาร 100 บาท x 102 คน x 2 วัน 20,400.- 
- ค่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 100 บาท x 102 คน 10,200.- 
- ค่าไวนิลโครงการ 600 บาท x 1 ผืน 600.- 
- ค่าอ่ืน ๆ  4,400.- 

รวมเงินทั้งสิ้น  50,000.- 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการตามกระบวนการ PDCA 

เครื่องมือ :  1.  จัดทำแบบสอบถาม / แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 

     2.  รายงานผลการดำเนินงาน 

     3.  การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563 – กันยายน  2563 
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โครงการที่ พ. 9  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)  
  จังหวัดสงขลา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก / นายพิศาล  นิยมยาตรา / นายสุชาติ   ทองสุข / 

   นางสาวอินทิรา   ไกรเพชร / นายธนิสร  บัวฝ้าย        
   โทรศัพทเ์คลื่อนที่  089-9783835 

   E-mail: planningtct@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายด้านการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
2559 นั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอเพื ่อปฏิรูป
การศึกษาของไทยระยะเร่งด่วน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นความจำเป็นในการ
พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนา แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่จำเป็นต้องพัฒนาคน เพื่อยกระดับผลิตภาพและการ
ใช้นวัตกรรมของชาติ เพื่อพัฒนาคนและ สังคมไทยให้เป็นรากฐาน ที่แข็งแกร่งของประเทศ ทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
ระดับพรีเมี่ยม เพื่อสนับสนุนการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S – Curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นกลไก เสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ โดยที่ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หน่วยงานในการจัดการศึกษาได้กำหนดจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดยุทธศาสตร์
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนา ศักยภาพคนทุกช่วงวัยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง ว ัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ด ้วยเช ่นกัน ทั ้งนี ้สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รองรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกจิหลักในการพัฒนาคนอันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศทุกระบบเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน 
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อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และมีการประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (เพ่ิมเติม) เป็น การพัฒนาประเทศ
มีความสอดคล้องกัน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
 3.๑ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน 
  3.1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้กำหนดวิสันทัศน์ “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 และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภาพเท่าเทียมแล ะ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงานคลังด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  3.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ(Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี
เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การพัฒนาการเกษตรสู่
ความเป็นเลิศด้านอาหาร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเติบโตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค การบริหารงาน
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนมีแนวทางการพัฒนาสำคัญ ได้แก่การเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การสร้างความเป็นธรรม การลดความเลื่อมล้ำในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  
สนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนความม่ันคงเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจร่วมมือต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
  3.๑.๓ นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการแข่งขัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Engine of Growth)   ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) การต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเป็น
อุตสาหกรรมที่ประเทศมีพ้ืนฐานแล้ว และพัฒนาต่อยอดด้วยการวิจัยพัฒนา ดังนี้ 
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   (๑) ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาฐานการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ากระบวนการออกแบบ และจัดทำต้นแบบ ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยกระบวนการออกแบบและจัดทำต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความ
แม่นยำสูง ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกซ่ึงไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน 

   (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาทิ ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม ออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สวมใส่ อุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่ำและต่อยอดด้านชุดคำสั่ง 

   (๓) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อาทิ จัดระเบียบและ
ส่งเสริมความหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟ้ืนฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ส่งเสริมศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ 
    (๔) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ นำเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูงที่มีการใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธ์พืช สัตว์มีการ
จัดการที่ดี พืชสวนที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง 
    (๕) แปรรูปอาหาร อาทิ การเพิ ่มมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับด้านความ
ปลอดภัยอาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ผลิตอาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก 

 ๒) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  อุตสาหกรรม ที่ต้องเร่งส่งเสริมพัฒนา
เพราะตลาดมีความต้องการ ดังนี้ 

   1) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์ที่เชียวชาญเฉพาะด้าน หุ่นยนต์ที่ใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ หุ่นยนต์ที่ในกระบวนการผลิต/ฉีดพลาสติก หุ่นยนต์ที่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) โลจิสติกส์และการบิน อาทิ กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์
รวมกิจการ โลจิสติกส์ที่ทันสมัย การซ่อมบำรุงอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนอวกาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการ
ความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ สถาบันการศึกษาและอบรมทางด้านการบิน 
   3) การแพทย์ครบวงจร อาทิ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพ่ือติดตาม ศึกษา วินิจฉัย 
และรักษา ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและติดตามระยะไกล ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบและชีววัตถุ
คล้ายคลึง 
   4) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2 และอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพครบวงจร 
   5)  ด ิจ ิต ัล อาท ิ  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 การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ให้ภาคส่วนต่างๆรวมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอำนาจ พัฒนาคนทุ กช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน พัฒนา



549 
 

ระบบผลิตและพัฒนาครู ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกวัฒนธรรม สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดี ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย เชื่อมโยงอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา ในระบบ  และนอกระบบ 
มีระบบสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการ  และการแก้ปัญหาจบอาชีวศึกษาไม่เข้าสู่ตลาดอาชีพ
จัดระบบการจ้างงาน  ค่าตอบแทน  เส้นทางอาชีพ  จัดระบบเทียบโอนความรู้เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
ระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  มีรูปแบบหลากหลาย  รวมทั้ง  การเพิ่มพูนสมรรถนะแรงงาน  และเพิ่มความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.1.5  แผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี  2559-2563  (The  ASEAN  Work  Plan  on  
Education  Year  2016-2020 ) กำหนดประเด็นสำคัญด้านการศึกษา  (Key Elements on Education)  
ได้แก่การสงเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั ้นพื้นฐานสำหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค  ส่งเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งเสริม
บทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยและการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา    วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลาง
การค้า อุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว เมืองสี เขียว ประชาชนมีคุณภาพ สู่อาเซียน” คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
จังหวัดสงขลามีศักยภาพในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาค การเกษตรและ
การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนด้านต่าง ๆ และ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สวยงาม มีแหล่งพลังงาน สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ทั้งภายใน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้เศรษฐกิจของ จังหวัดสงขลา ยังเป็นอันดับ 1 
ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และใน 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย ดังนั้น จุดเน้น การพัฒนาจังหวัดสงขลา คือ การ
พัฒนาให้ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) จะส่งผลให้
เกิดกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู ่จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มและ ต่างกลุ่มที่มีการเชื ่อมโยงกัน 
(Inclusive Growth) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดนั้น มิได้มุ่งหมายเพียง เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจแต่
เพียงอย่างเดียว ยังคำนึงถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั ่งยืน และการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) รวมถึง การพัฒนาคนในด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 
เพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถ อันจะนำไปสู่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ที ่มีคุณภาพ ( Government 
Efficiency) และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเซียน  โดยมี  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : เสริมสร้างความมั ่นคงและความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3.1.7  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560-2579  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ

คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา  คือ  “ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มี
คุณธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีวศึกษาไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้อง

กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1.8  แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  ปี  

(พ.ศ.  2560 – 2579)  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 3.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ 
  3.2.1  จากผลการสำรวจเพ ื ่อรวบรวมข ้อม ูลด ้านการพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (มีนาคม  2559)  โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  
(Japan  International  Cooperation  Agency  :  JICA)  ประจำประเทศไทย พบประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 
   1)  อุปสงค์และอุปทานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของการศึกษาสายอาชีพที ่ไม่
สอดคล้องกัน 
   2)  คุณภาพการอาชีวศึกษา  สถานประกอบการมีความคาดหวังในด้านความสามารถของ
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาสูงกว่าคุณภาพที่ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่มีอยู่จริง  ในด้านทักษะ  ได้แก่ภาษา  คอมพิวเตอร์เลขและ



551 
 

การคำนวณ  การสื่อสาร  การจัดการ  ความเป็นมืออาชีพและในด้านความรู้  ได้แก่  กฎหมายและระเบียบ  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ธุรกิจ  ความรู้เกี ่ยวกับองค์กร  และความรู้ทางวิชาชีพ  อีกทั้งคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
บางส่วนยังมีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาใหญ่ – กลาง –เล็ก  และอาชีวะรัฐ-เอกชน 
   3)  ความไม่พร้อมด้านกายภาพ  ได้แก่  อาคารสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู ้เรียนต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ซึ ่งระบบ
งบประมาณประจำปีปกติไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาได้ 
   4)  แนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลงซึ่งเป็นผลจากอัตราการเกิดและค่านิยมการเรียน
สายอาชีพแต่ความต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่นักเรียนเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาแล้ว
ยังพบว่ามีอัตราการออกกลางคันสูง  นักศึกษายังขาดการได้รับคำแนะนำเรื่องอาชีพหลังจากขบอาชีวศึกษา  
ข้อจำกัดในด้านอายุของผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวศึกษาต่อในระดับ  ปวส.  หรือในสาขาอ่ืนๆ  บางส่วนไม่กลับ
เข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 
   5) คุณภาพของครูผู ้สอนไม่สามารถปรับคุณภาพการเรียนการสอนและฝึกทักษะ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง อีกท้ังปัญหาจาการสรรหา คัดเลือก บุคลากรเพ่ือทำหน้าที่สอน การ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ความขาดแคลนครู และการเข้าออกจากอาชีพครูของครูจ้างสอน และข้อจำกั ดด้าน
ใบอนุญาตประกอบอาชีพครู  ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะอาชีพมาเป็นครู 
  นอกจากนี้  ได้มีการศึกษาความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม  (มีนาคม  
2560)  ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยโดย  JICA  พบวา  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความ
ต้องการวิศวกร  และช่างเทคนิคที่สำเร็จการศึกษาในสาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกล  และแมคคาทรอ
นิกส์  และเห็นว่าร้อยละ   52  เห็นว่าช่างเทคนิคและวิศวกรขาดองค์ความรู้ เพื่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงมีประเด็นสำคัญต่อการจัดอาชีวศึกษาและคุณภาพผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกัน  ได้แก่ 

1) ประเทศไทยขาดแคลนช่างเทคนิคที ่ม ีท ักษะเชิงว ิศวกรรม ทักษะด้าน               
การซ่อมบำรุง ความสามารถที่จะมีหลายทักษะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้ 

2) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที ่ม ีความสามารถในการออกแบบและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต  โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และขาดองค์ความรู้ข้ามสาขา
เพ่ือจัดการผลิตทั้งกระบวนการ  ทำให้ต้องมีวิศวกรเฉพาะด้านจำนวนหลายคนในสายการผลิต 

3) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที่ปฏิบัติงานในระดับกลาง  และระดับอาวุโส  
เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่มีการทำงานที่ต่อเนื่อง  และไม่เข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม  โดยเข้าสู่สาย
งานอ่ืน ๆ   

 ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะ  จำนวน  5  ประเด็น  ได้แก่ 
1)  สถานศึกษาที ่มีความเป็นเฉพาะทางในการผลิตช่างเทคนิค  และนัก

เทคโนโลยีระดับพรีเมียมด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง  5  ปี  (ปวช. และ ปวส.)  โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  ครู 
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2) ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือ
กับภาคประกอบการตาแนวทาง  Constructionism   โดยการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา
หลักสูตร  สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3) พ ัฒนาและจ ั ด ให ้ ม ี   Career  Development  Center  (CDC)   ใน
สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพื่อเป็นผู้กำหนดนโยบาย  ทิศทาง  
และการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4) พัฒนาหลักสูตรและผลิตครูอาชีวศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูประจำการ 
5) พัฒนาหลักสูตร  MONOZUKURI   เพ่ือผลิตช่างเทคนิคและวิศวกรในระดับ

ปริญญาโทด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและการผลิตด้วยเหตุผล  ความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นในการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดรับกับความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
20  ปี (พ.ศ.  2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12 นโยบายรัฐบาลด้าน
การศึกษา   นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  (ซุปเปอร์บอร์ด)   แผนการศึกษาอาเซียน
ระหว่างปี  2559-2563 นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560-2579   
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  4.0  อันเป็นกลไกลเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จึ งได้มีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือ
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 
  ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือ
แสวงหาความมั่นคงของการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนเพื่อการเรียนรู้จากความต่ างเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  พัฒนาศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  
4.2  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาจังหวัด

สงขลา   
4.3  เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการ

ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  

พหุวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5  ส่งเสริมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน

รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4.6  เพิ่มขีดความสามารถ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ  
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

5.2  เครือข่ายสถานศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 
จำนวน 23 สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  

5.3  เครือข่าย หน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
สงขลา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา
จังหวัดสงขลา   

6.2  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต 
6.3  ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  พหุวัฒนธรรม  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4  ได้รับความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน

รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

6.5  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความสามารถ รองรับ
การจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ          

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ          

5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน          

6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

7. จัดเตรียมเอกสารดำเนินโครงการ          

8. จัดซื้อ/จดัจ้าง          

9. ประสานงานการดำเนินงานศูนย์
ประสานงานกับสถานศึกษา เพ่ือ
การผลิตและพัฒนากำลังคนฯ 

        

10. สรุปรายงานความก้าวหน้า         

11. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ ประเมินผล  วิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน 

        

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การจัดทำแผนฯ ในปีต่อไป 

      50,000  

รวมเงิน 50,000 
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  กลุ่มแรงงานในจังหวัดสงขลา 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย ) จังหวัด
สงขลา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)     
ศูนย์หลักของจังหวัดสงขลา  โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา   

จำนวน    1  ศูนย ์

เชิงคุณภาพ - เครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  
ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  
- เครือข่ายหน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แรงงานจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด 

แห่ง 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบความต้องการกำลังคน
อาชีวศึกษา (Big Data System) 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ
ศูนย์ประสานงานฯ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ 

ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

50,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  150,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าบริหารจัดการ  50,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความก้าวหน้า   สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ พ 10 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชือ่โครงการ :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน ประจำปี
งบประมาณ 2563 
     ผู้ประสานงาน  นายพิศาล  นิยมยาตรา / นางสาวอินทิรา   ไกรเพชร / นายธนิสร  บัวฝา้ย        
    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9783835 
    E-mail: planningtct@gmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้กับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กันดีกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในต่างประเทศและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดำเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความ
ร่วมมือกันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา  ภาษา  ศิลปะวัฒนธรรม   
 งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จึงได้จัดทำโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์และการร่วมมือทางด้านการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สังคมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยการปลูกฝังและสร้างเสริมให้บุ คลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ถ ึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเพื่อช่วยกันรักษาและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาด้านการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ เพ่ือให้ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสู่สากล 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ. 2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาและ
วัฒนธรรมสู่ประตูอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือแสวงหาความมั่นคงของการรวมกลุ่มของประชาคม
อาเซียนเพื่อการเรียนรู้จากความต่างเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้มีโลกทัศน์มี
ทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู ้ความสามารถและนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษากับสถานศึกษาต่างประเทศ 
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4.2  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู  นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานศึกษา
ต่างประเทศ 

4.3  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน 

4.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างประเทศ เข้าร่วม
โครงการ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด  การพัฒนาการดำเนินงานและปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

6.2 บุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนางานของตนเองและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนนิงาน รายจ่าย
อ่ืน ๆ 

อุดหนุน บกศ. 

1.  เขียนโครงการ         
2.  ขออนุมัติโครงการ         
3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 

โครงการ 
        

7.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนนิงาน รายจ่าย
อ่ืน ๆ 

อุดหนุน บกศ. 

8.  จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

9.  จัดซื้อ จัดจ้าง         
10.  ดำเนินโครงการตามเวลาที่กำหนด      40,000   
11.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
13.  สรุปผลและรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
    

    

14.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

    

    

รวมเงิน 40,000 
8.  กลุ ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  
 10.1  สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาด้านวิชาการ  นวัตกรรม 
งานวิจัย การศึกษา เผยแพร่ภาษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในระดับอาเซียน 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน) 
จำนวน  4  แห่ง 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ลงนามความร่วมมือ 

เดือน 
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ตุลาคม 2563 - กันยายน 2563 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
35,000.- 
5,000.- 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  40,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าใช้สอย  35,000.- 

- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย ( ขนาด 2 x 3 เมตร ) x 4 แห่ง 3,600.- 

          -    ค่าอาหารว่าง  35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 แห่ง 9,800.- 
          -    ค่าอาหารกลางวัน 35 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 4 แห่ง 9,800.- 

- อ่ืน ๆ  11,800.- 

      ค่าใช้สอย  5,000.- 

- ค่าวัสดุของที่ระลึก 1 ชิ้น x 4 แห่ง 4,000.- 

- อ่ืนๆ   1,000.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความก้าวหน้า   สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ   แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ พ. 11  / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  ฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :TJD1900@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้าน การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรั กษา
ส ิ ่ งแวดล ้อมและส ืบสานว ัฒนธรรมไทยโดยม ุ ่ งเน ้นผลที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างสมด ุลและย ั ่ งย ืนใน 4 ม ิติ                               
ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้า นวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ประจำปี
งบประมาณ  2563  เพ่ือดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพื ่อให้เด ็กและเยาวชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี โดยได้ร ับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลใน                            
0 ด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ                
0 มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วม                       
0  ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

4.2  เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัว     
00  และชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียน                     
00 0ไปพร้อม ๆ กัน     
4.๓ เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยี     
00  การพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ  ทั้งจากภายในประเทศ                               
0     และจากต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่สร้างความร่วมมือ 

000           และเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
4.4  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการฝึกอบรม การทำซิลด์สกรีน                        

000           และการเดินและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน 0000000 
4.5 เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ  เกิดการสร้างงาน   สร้างรายได้                                      

0000         มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 4.6  สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ  
 4.7  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
5.1 นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สื่อมวลชนกีฬา  ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม000        
00  อาชีพการทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
5.2 นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุ่งสบายใจ  ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม000             
0    อาชีพการทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
6.1 นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สื่อมวลชนกีฬา สามารถนำความรู้ที่ได้รับ                   
00  ด้านอาชีพการทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน                        
000ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
6.2 นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุ่งสบายใจ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับ                                 
00  ด้านอาชีพการทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

                ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   จำนวน  100  คน 
          8.1  ฝึกอบรมอาชีพ     การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
                 กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน   50   คน 

      พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา  ต.สำนักแต้ว  อ. สะเดา                  
00000000000000จ.สงขลา 

 8.2  ฝึกอบรมอาชีพ     การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน  และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

ประชาสัมพันธ์โครงการ         
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง       60,000  
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
บิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

        

รวม     60,000 
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                 กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน   50   คน 
      พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ. สงขลา 
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ:    
9.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา  ต.สำนักแต้ว  อ. สะเดา  จ.สงขลา 
9.2 นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ. สงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา  0 

และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความรักและหวงแหน  00 0  0 0  00  0 
ทรัพยากรธรรมชาติ 0 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ000 0 
ประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

10.2 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  ครอบครัว0    
00   และชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเร ียน                     
00    ไปพร้อม ๆ กัน     
10.๓ ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และ  00 0       0 
0  เทคโนโลย ีการพ ัฒนาให ้ก ับผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และสถานศ ึกษาหร ือองค ์กรอ ื ่น  ๆ                                 
00  0ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ               
000  แต่ละท่ีสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
10.4 ทำให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการฝึกอบรม การทำซิลด์สกรีน                        

000            และการเดินและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน 0000000 
10.5 ทำให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ  เกิดการสร้างงาน   สร้างรายได้                                      

0000         มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 10.6 เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ  
 10.7 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. ฝึกอบรมอาชีพ     การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน                           

และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
    กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน   50                                      
00พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน00
สื่อมวลชนกีฬา   
    ต.สำนักแต้ว  อ. สะเดา  จ.สงขลา 

100 คน 
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2. ฝึกอบรมอาชีพ  การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน                                          
และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
    กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน   50   คน 
    พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  0  
ทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ. สงขลา 

เชิงคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                                      
เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ   

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา 1.ฝึกอบรมอาชีพ  การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน                           
และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน00
สื่อมวลชนกีฬา  จำนวน 50 คน 
ระหว่างวันที่  14 – 16  มกราคม 2563  
2.ฝึกอบรมอาชีพ  การทำพิมพ์ซิลด์สกรีน                           
และการเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน00                      
ทุ่งสบายใจ  จำนวน 50 คน 
ระหว่างวันที่  14 – 16  มกราคม 2563                             

18 ชั่วโมง/แห่ง 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

9,600 
1,200 
46,200 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :60,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน  9,600 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอาชีพ การทำพิมพ์ซิลด์กรีน  
จำนวน 2,400 บาท  
     จำนวน  2  คนๆละ 6 ชั่วโมง ๆ 
ละ 200  บาท 
ฝึกอาชีพ การเดินสายติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน 
จำนวน  7,200  บาท 
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     จำนวน  2  คนๆละ 18 ชั่วโมง ๆ 
ละ 200  บาท 

 ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร x 4 แผ่น 1,200 

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 

 
 

 ค่าวัสดุ  49,200 

- วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ 1 ค่าวัสดุฝึกอาชีพการทำพิมพ์ซิลด์
สกรีน  จำนวน  17,000 บาท 
(จำนวน 2 แห่ง x 8,500 บาท )  
2. ค่าวัสดุฝึกอาชีพ การเดินสายและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน                  
จำนวน  32,200 บาท 

(จำนวน 2 แห่ง x 16,100 บาท)        

 

รวมทั้งสิ้น 60,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ ติดตามการการฝึกอบรมอาชีพ     
เครื่องมือ แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ   
ระยะเวลา  วันที่  14 – 16  มกราคม 2563   
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รายละเอียดโครงการ 
พัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โครงการที่ จชต. 1 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จ้างยามรักษาความปลอดภัย 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท์  081-9692619          

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

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ด้วยสภาพในปัจจุบันนี้   ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับ
บุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทางราชการ  จัดเป็นด้านของความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ในการในการบริหารความเสี่ยง  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ฉะนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการก็เป็นอีก
มาตรการ  ในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทางราชการ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทาง
ราชการ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : จ้างยามประจำสถานศึกษา  4 คน  จ้างยามประจำศูนย์อำเภอสะเดา 3 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ยามประจำสถานศึกษา  4 คน ยามประจำศูนย์อำเภอสะเดา 3 คน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. 1. เขียนโครงการ /    588,000    

2. 2. ขออนุมัติโครงการ /        

3. 3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        

4. 4. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

 /       

5. 5. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

 /       

6. 6. ค้นหาข้อมูลติดต่อ
ประสานงาน 

 /       

7. 7. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน
โครงการ 

 /       

8. 8. เตรียมเอกสารดำเนิน
โครงการ 

 /       

9. 9. จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนิน
โครงการ 

 /       

10. 10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       

11. 11. รายงานความก้าวหน้าและ
ประเมินผลโครงการ 

  /      

12. 12. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

   /     

รวมเงิน 588,000 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอสะเดา  

รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ 

 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอสะเดา 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ยามประจำสถานศึกษา  4 คน ยามประจำศูนย์อำเภอสะเดา 3 คน 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ยามประจำสถานศึกษา 7 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอสะเดา มี
ความปลอดภัยและได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 12 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน   7 คน X 7,000 บาท X 12 เดือน 588,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 588,000 บาท 

 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 7 คน X 7,000 บาท X 12 เดือน  588,000 บาท 
 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการบันทึกการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เครื่องมือ :สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน / สรุปผลการจ้าง 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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โครงการที่ จชต. 2 / 2563 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล  

  ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ผู้ประสานงาน  นายพิศาล    นิยมยาตรา  / นายธนิสร    บัวฝ้าย 

 ตำแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท์ 087-4776887 (วท.จะนะ) 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6983213 

 E-mail : planningtct@gmail.com 

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะนการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 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 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
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อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน      

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ

นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ

ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี

ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา

เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่

หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 

พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนา เครือข่าย

อาชีวศึกษาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อเพื่อผลิต พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน สนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการ

เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษา

อาชีวศึกษากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัด

การศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเป็นกำลังคนที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 5.1 เพ่ือผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 5.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 
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 5.3 สร้างเครือข่ายตัวแทนอาชีวศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ประสานงานกับ

ชุมชน เพื่อสนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพทั้ง

ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 6.1 เครือข่ายตำบล จำนวน 14 แห่ง ทำความร่วมมือกับสถานศึกษา  

 6.2 นักเรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 6.3 สถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ไม่น้อยกว่า 14 ตำบล  

7. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 7.1 สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 7.2 ชุมชน สังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา 

 7.3 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งข้ึน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

8. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ         
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ 
    

    

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
6. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 

โครงการ 
    

    

7. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 

เตรียมความพร้อม 
    

    

9. จัดซื้อ / จัดจ้าง         
10. ดำเนินโครงการตามเวลาที่กำหนด     120,000    
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
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12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
    

    

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

    

    

รวมเงิน 120,000 
9. กลุ่มเป้าหมาย :  

 9.1 เชิงปริมาณ : ทำความร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลในจังหวัดสงขลา จำนวน 14 แห่ง 

 9.2 เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลในจังหวัด

สงขลาร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

10. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 11.1 ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 11.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 

 11.3 ชุมชน หน่วยงาน สังคม ในจังหวัดสงขลา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา และภารกิจของ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 11.4 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ทำความร่วมมือในการร่วมกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ใน

จังหวัดสงขลา 
14 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ตำบล ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

- 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมและวางแผนการดำเนินงานผู้ประสานงาน
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ภารกิจการ
จัดการอาชีวศึกษาของเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 

เดือน 
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ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

6,000.- 
114,000.- 

13. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  120,000 บาท 

14. รายละเอียดงบประมาณ : 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

 ค่าตอบแทน  6,000.- 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 1,200.- 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปราย/สัมมนาเป็น
คณะ 

3 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 3,600.- 

     - อ่ืน ๆ   1,200.- 

 ค่าใช้สอย  114,000.- 
     - ค่าจัดทำป้ายเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ตำบล 

30 ป้าย x 500 บาท 15,000.- 

     - ไวนิลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 4 ป้าย  x 600 บาท 2,400.- 
     - ไวนิลกิจกรรมลงนามความร่วมมือ 1 ป้าย  x 900 บาท 900.- 
     - ค่าอาหารว่างเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ตำบล 

30 คน x 12 แห่ง x 35 บาท x 1 มื้อ 12,600.- 

     - ค่าอาหารว่างกิจกรรมลงนามความร่วมมือ 35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 1,050.- 
     - ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 

30 คน x 12 แห่ง x 70 บาท x 1 มื้อ 25,200.- 

     - ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมลงนามความ
ร่วมมือ 

35 คน x 70 บาท x 1 มื้อ 2,450.- 

     - แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (ไทย) 1,000 แผ่น x 6 บาท 6,000.- 

     - แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
(ภาษาอังกฤษ) 

1,000 แผ่น x 6 บาท 6,000.- 

     - แผ่นพับศูนย์ประสานงานฯ 500 แผ่น x 6 บาท 3,000.- 

     - วารสารประชาสัมพันธ์ 500 ฉบับ x 30 บาท 15,000.- 

     - สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 100 เล่ม x 80 บาท 8,000.- 

     - อ่ืน ๆ  16,400.- 
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หมายเหตุ:  ทุกรายการถัวจ่าย 

15.  การติดตามประเมินผล  :  

 วิธีการ : การสรุปและประเมินผลโครงการ 

 เครื่องมือ  :  แบบสอบถาม  

 ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2563 
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โครงการที่ จชต. 3 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์   ภูยุทธานนท์ 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู โทรศัพท์ 086-060-9657      
โทรสาร 074-477292    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-060-9657        
E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นภาคที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายที่แตกต่างจาก

ภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ยิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน
หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาษา การนับถือศาสนาของผู้คน การประกอบอาชีพ ตลอดจนพื้นที่สภาพภูมิ
ประเทศ ซึ่งส่งผลถึงความจำเป็นและวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้
การศึกษาของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงนั้นเป็นหน้าที่ของครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียนในการจัดการศึกษาที่ต้องบูรณาการวิชาการเรียนตามสภาพท้องถิ่นวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งการจัด
การศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและต้องสอดแทรกการเรียนศาสนาที่ถูกต้องตามหลักของศาสนา
เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจศาสนาที่ถูกต้อง 

ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนได้เรียนและเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องจัดจ้างวิทยากร
สอนอิสลามศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
    4.1 เพ่ือจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 1 อัตรา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

    5.1 วิทยากรสอนอิสลามศึกษา จำนวน 1 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

    6.1 วิทยากรอิสลามศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
    6.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความรู้ทางด้านศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบดำเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

88. เขียนโครงการ         

89. ขออนุมัติโครงการ         

90. ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

91. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

92. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

93. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         

94. สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

95. ประชาสัมพันธ์โครงการ          

96. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

97. จัดซื้อ จัดจ้าง     ๘๔,๐๐๐    

98. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

        

99. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

100. รายงานความก้าวหน้า
โครงการ 

        

101. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

        

102. เขียนโครงการ         

103. ขออนุมัติโครงการ         

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :วิทยากรสอนอิสลามศึกษา  จำนวน  1  คน 

9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
     10.1  มีวิทยากรสอนอิสลามศึกษา  จำนวน  1  คน 
     10.2  นักเรียนได้รับความรู้ด้านหลักศาสนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 
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     10.3  นักเรียน นักศึกษา  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านหลักศาสนาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  วิทยากรสอนอิสลามศึกษา   1  คน 
เชิงคุณภาพ 1. วิทยากรอิสลามศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน                      

2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความรู้ทางด้าน
ศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  (1 ปีงบประมาณ) 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา จำนวน  1  คน  

ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562  –  กันยายน  2563 
จำนวน  12  เดือน  x  เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท  x  จำนวน  
1 คน  =  ๘๔,๐๐๐บาท 
                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๔,๐๐๐บาท 

๘๔,000 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๘๔,๐๐๐บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 1. ค่าจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 
จำนวน  1  คน  
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน  2563 
จำนวน 12 เดือน x เดือนละ ๗, ๐๐๐
บาท x จำนวน 1 คน = ๘๔,๐๐๐บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๔,๐๐๐บาท 

 ๘๔,๐๐๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  บันทึกการปฏิบัติงาน   
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2562  – กันยายน  2563 

 
 
 
 
 
 



580 
 

โครงการที่ จชต. 4 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562                                               
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail : Waehafsohwaedaoh@gmail.com.  

2.  สถานภาพโครงการ :       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่ งเน้น             
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่ง ชาติ  พ.ศ.  2560-2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยมุ่ งเน้นผลที ่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ                         
ที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จ ึงได้จ ัดโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจ ังหวัดชายภาคใต้                     
ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2562  เพื ่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู ้ม ีรายได้ไม่ เกิน  30 ,000  บาท                      
ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วย                  
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา          
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน มีประสบการณ์การทำงานและรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
 4.3  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                         
และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
 4.4  เพือ่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  4  อำเภอในจังหวัดสงขลา        
ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 

 5.1  นักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   จำนวน   14   คน 
 5.2  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  จำนวน   25   คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา  
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 

6.2  นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การทำงาน  และรับผิดชอบต่อตนเอง 
 6.3  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                     
และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
 6.4  นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อำเภอจังหวัดสงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 6.5  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยต่างๆ 
 6.6  นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพ่ือผ่อนคลายจากการเรียน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
1.  เขียนโครงการ         

2.  ขออนุมัติโครงการ         

3.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ         

4.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

        

5.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         

7.  สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน/
โครงการ 

        

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ         

9.   จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ  เตรียมความพร้อม 

        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง      1,420,000   

11.  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา               
ที่กำหนด 

        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

14.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ         

15.  สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ 

        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน 1,420,000 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 8.1  นักเรียน   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จำนวน   14   คน 
 8.2  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  จำนวน   25   คน 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
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 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน 
นักศึกษา  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อ 

10.2  นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การทำงาน  และรับผิดชอบ                    
ต่อตนเอง 
 10.3  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                        
และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
 10.4  นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อำเภอจังหวัดสงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่าง
ทัว่ถึง 
 10.5  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยต่างๆ 
 10.6  นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพ่ือผ่อนคลายจากการเรียน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 14  คน 
 2. นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 25  คน 
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน                     

ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา  ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
2. นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน                          
มีประสบการณ์การทำงาน  และรับผิดชอบต่อตนเอง 
3. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอในจังหวัด
สงขลา 
4. นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อำเภอจังหวัด
สงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
5. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัย
ต่างๆ 

39  คน 
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6. นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายจาก   
การเรียน 

เชิงเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563 6 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหาร 
2. ค่าเล่าเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

4. วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับประจำวันในหอพัก 

1,420,000 

   
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 1,420,000บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  จำนวน  2  ภาคเรียน 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

 

หมายเหตุ 

1. ค่าอาหาร    
-  ปวช. 18 สัปดาห์x5วันx3มื้อx30บาทx14คน 113,400  
-  ปวส. 18 สัปดาห์x5วันx3มื้อx30บาทx20คน 162,000  

2.  ค่ากิจกรรม  ปวช.    
        2.1  ระดับชั้น  ปวช.     

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ - -  
-  ค่าตรวจสุขภาพ - -  
-  ค่าคู่มือ - -  
-  ค่าบัตรนักศึกษา - -  
-  ค่ากิจกรรมกีฬาสี - -  
- ค่ากิจกรรมลูกเสือ 350  บาท x 9  คน   3,150  

      2.2  ระดับชั้น  ปวส.    
-  ค่าบำรุงการศึกษา 3,900 บาท x 25 คน  97,500 จ่ายจริงตามหน่วยกิต 

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ - -  
-  ค่าตรวจสุขภาพ - -  
-  ค่าคู่มือ - -  
-  ค่าบัตรนักศึกษา - -  

               -  ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาท x 25  คน 2,500  
               -  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา - -  
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                    -  ค่าบำรุงสุขภาพ ,                          
00000       ห้องพยาบาล 

100 บาท x 25  คน 2,500  

               -  ค่ากิจกรรมกีฬาสี 250 บาท x 39 คน 9,750  
3.  ค่าเครื่องแบบ     

    3.1  ระดับชั้น  ปวช.    

- ค่าชุดนักเรียน นักศึกษา และ
รองเท้า 

- -  

- ค่าชุดฝึกงาน  (เสื้อ+กางเกง
ขาวยาว) 

- -  

- ค่าชุดพละ (เสื้อ + กางเกง
วอร์ม) 

- -  

- ค่าชุดลูกเสือ  (เสื้อ+กางเกง/
กระโปรง) 

- -  

- ค่ารองเท้าลูกเสือ - -  
- รองเท้ากีฬา - -  
- ถุงเท้า  2  คู่ - -  
- กระดุม+โบว์+เข็มขัด - -  

       3.2  ระดับชั้น  ปวส.      

- ชุดนักศึกษา (เสื้อ+กางเกง)
และรองเท้า   

- -  

- ชุดฝึกงาน (เสื้อ+กางเกง) - -  
- ชุดพละ (เสื้อ+กางเกงวอร์ม) - -  
- ร้องเท้ากีฬา - -  
- ถุงเท้า 2 คู่ - -  
- กระดุม + ไทด์ + เข็มขัด - -  

4.  ค่าอุปกรณ์การเรียน    
      4.1  ระดับชั้น  ปวช. 230 บาท x 14 คน 3,220 ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟร ี

      4.2  ระดับชั้น  ปวส.    
         -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท x 25  คน 5,750  
         -  ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท x 25 บาท 25,000  
5.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในหอพัก    
         -  ระดับชั้น  ปวช.  7,242 บาท x 14  คน 101,388  
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         -  ระดับชั้น  ปวส.   7,242 บาท x 25  คน 181,050  
6.  ค่าจ้างแม่บ้านหอพัก 7,000 บาท x 6  เดือน 42,000  

รวมเงินทั้งสิ้น 710,000   
หมายเหตุ:  ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  สังเกตุการณ์ 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : 15  ตุลาคม 2562  -  31   มีนาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



587 
 

โครงการที่ จชต. 5 / 2563 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  ประจำปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท:์ 074 – 536077 , 074 – 536088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087 - 4776887    

2.  สถานภาพโครงการ : โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านค
วามั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื ่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: เปิดสอนหลักสูตร ปวช.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 เพ่ือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่จบ  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่จบ  
                การศึกษา 
 4.2 เพ่ือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. จำนวน   202  คน 
 5.1 จำนวนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 1- 3 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน   20 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน   20 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จำนวน   20 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน   20 คน 
รวม   80 คน 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน   35 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน   15 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จำนวน     6 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน   12 คน 
รวม   68 คน 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จำนวน   21 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน   15 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จำนวน   6 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน   12 คน 
     รวม   54 คน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1 ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี 
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้นสามารถนำความรู้ 
                ไปประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ละพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น 

 6.3 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 

      และสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน  (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1.เขียนโครงการ         

2.ขออนุมัติโครงการ         

3.ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
4.จัดทำแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

6.บันทึกรายงานการประชุม         
7.จัดทำหนังสือราชการที่เก่ียวข้อง เช่น 
เชิญวิทยากร 

        

8.จัดทำกำหนดการ         
9.จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย         
10.จัดทำแบบสอบถาม         
11.จัดทำเอกสารการฝึกอบรม         
12.ดำเนินโครงการ         
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ         
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
15.สรุปและรายงานผลโครงการ         

รวมเงิน                   1,000,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  : 8.1 นักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น ในโรงเรียนเขตอำเภอสะเดา หรือพ้ืนที่ 
                                อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
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       8.2 ประชาชน เยาวชน ทั่วไปในเขตพ้ืนที่อำเภอสะเดา 

9.  พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา และพ้ืนที่อำเภอใกล้เคียงใน 

                          จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง 

                   ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขา 

 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้นสามาร 

                   นำความรู้ไปประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น 

 10.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 

                  และสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

10.4 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                 ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิง
ปริมาณ 

-จำนวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.           จำนวน 
202  คน 

ระดับชั้น ปวช.1    จำนวน  80  คน 
ระดับชั้น ปวช.2    จำนวน  68  คน 
ระดับชั้น ปวช.3    จำนวน  54  คน 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.         จำนวน 
202 คน 
ระดับชั้น ปวช.1    จำนวน  80  คน 
ระดับชั้น ปวช.2    จำนวน  68  คน 
ระดับชั้น ปวช.3    จำนวน  54  คน 

เชิง
คุณภาพ 

-ผู้เรียนสามารถจบได้ครบตามหลักสูตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
-ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้
เกิด ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 

ร้อยละ 80 % 

เชิงเวลา -กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสังคม หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2562 

1 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสังคม หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 
จำนวนเงิน  1,000,000  บาท 

1,000,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  1,000,000   บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

งบดำเนินงาน :   

 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  
หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 

1,000,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000   
14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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โครงการที่ จชต. 6 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                                
0000            ประจำปีงบประมาณ  2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :TJD1900@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
ส ิ ่ งแวดล ้อมและส ืบสานว ัฒนธรรมไทยโดยม ุ ่ งเน ้นผลที ่ เก ิดข ึ ้นอย่ างสมด ุลและย ั ่ งย ืนใน 4 ม ิติ                               
ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจ
ศึกษาและฝึกอบรม  สายวิชาชีพให้ มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส
ถูกชักชวนให้ไปก่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ 

4.2 เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะวิชาชีพ  
เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

4.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย  เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางใน
สายวิชาชีพที่สอดคล้องกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

4.4 เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน 

4.5 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 

5.1 เยาวชนในโรงเรียนบุสตานุดดีน ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและ                       
00             ฝึกอบรมวิชาชพี  จำนวน   25 คน 

  5.2 เยาวชนในโรงเรียนบุสตานุดดีน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 00000                             
0000                   จำนวน  1  กลุ่มอาชีพ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

เยาวชนในโรงเรียนบุสตานุดดีน ได้รับการฝึกอาชีพ ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความ  มั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดนใต ้
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / 
โครงการ 

        

ประชาสัมพันธ์โครงการ         
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง       54,200  
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

        

รวมเงิน 54,200 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศานสนาอิสลาม  จำนวน  25  คน 
          8.1  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
                 พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนบุสตานุดดีน  ตำบลจะโหนง    อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
       กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน   25   คน 
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9.  พื้นที่ดำเนินการ:   โรงเรียนบุสตานุดดีน   ตำบลจะโหนง   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

10.1 นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  000000000      
000  ได้รับการฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้    
10.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีรายได้  ลดปัญหา
000  ความยากจนก่อให้เกิดมิติความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  ฝึกอบรมอาชีพ   ช่างเชื่อมโหละเบื้องต้น                            
00 พ้ืนที่ดำเนินการ    โรงเรียนบุสตานุดดีน                               
0   ตำบลจะโหนง   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา   0  
00  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน   25   คน 

25  คน 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                
เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ  ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1.ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนบุสตานุดดีน  จำนวน 25 คน 
ระหว่างวันที่  1 – 30 มิถุนายน 2563                            
(เฉพาะวันเสาร์ -วันอาทิตย์)  รวม  8  วัน 

45 ชั่วโมง 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 9,000  บาท 
     จำนวน  1  คนๆละ 45 ชั่วโมง ๆ ละ 200  บาท 
ค่าใช้สอยจำนวน  23,550  บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  11,250  บาท 
 จำนวน  25 คน x 15 มื้อ x 30 บาท  
     ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  12,000 บาท 
 จำนวน  25 คน x  8 มื้อ x 60 บาท  
     ค่าป่ายไวนิล   จำนวน  300  บาท 
 ขนาด  1 x  2  เมตร x 1 แผ่น 
 ค่าวัสดุ   จำนวน   21,650   บาท 
 

54,200 
 
 
 
 
 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 54,200  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
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 ค่าตอบแทน  9,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  1  คนๆละ 45 ชั่วโมง ๆ               
ละ 200  บาท  =  9,000  บาท 

 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร x 1 แผ่น 300 

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
จำนวน  25 คน x 15 มื้อ x 30 บาท  
จำนวน  25 คน x  8 มื้อ x 60 บาท 

 
11,250 
12,000 

 ค่าวัสดุ  21,650 

- วัสดุสำนักงาน  - 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  - 

- วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 21,650 บาท  

รวมทั้งสิ้น 54,200 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ ติดตามการการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ   
เครื่องมือ แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ   
ระยะเวลา 1 – 30 มิถุนายน  2563 (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ )  รวม 8 วัน 
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โครงการที่ จชต. 7 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

1.ชื่อโครงการ:  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :TJD1900@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั ่นคง  2 ) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับ
เคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่ มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
ส ิ ่ งแวดล ้อมและส ืบสานว ัฒนธรรมไทยโดยม ุ ่ งเน ้นผลที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างสมด ุลและย ั ่ งย ืนใน 4 ม ิติ                               
ไดแ้ก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและ
ฝึกอบรม  สายวิชาชีพให้ มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสถูกชักชวน
ให้ไปก่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ 

4.2 เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะวิชาชีพ                       
เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

4.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย  เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางใน
สายวิชาชีพที่สอดคล้องกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

4.4 เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน 

4.5 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
5.1 เยาวชนในปอเนาะอัลมุขตารีญตุลอิสลามียะฮ์  ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษา

00000000และฝึกอบรมวิชาชีพ    ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน   25  คน 
5.2 เยาวชนในปอเนาะชูรอโคกยางได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษา000                             
000 และฝึกอบรมวิชาชีพ    ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์  จำนวน   25 คน 

  5.3 เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  สามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ได้จำนวน  2  กลุ่มอาชีพ 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับการฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความ มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / โครงการ         
ประชาสัมพันธ์โครงการ         
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง       108,400  
ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 108,400 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  จำนวน  50  คน 

 8.1 ฝึกอบรมวิชาชีพ    ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน   25  คน 
       พ้ืนที่ดำเนินการ  สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมุขตารีญตุลอิสลามมียะฮ์  ตำบลแค  อำเภอจะนะ 
       จังหวัดสงขลา  
       กลุ่มเป้าหมาย    จำนวน  25 คน   
8.2  ฝึกอบรมวิชาชีพ    ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์  จำนวน   25 คน 

        พ้ืนที่ดำเนินการ  สถาบันศึกษาปอเนาะชูรอโคกยาง  ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ                        
00000000 จังหวัดสงขลา0 
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       กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  25  คน                          
 

9.  พื้นที่ดำเนินการ:    
 9.1  สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมุขตารีญตุลอิสลามมียะฮ์  ตำบลแค  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 9.2  สถาบันศึกษาปอเนาะชูรอโคกยาง  ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา                       
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

10.1 นักเร ียนในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ร ับการฝึกอาชีพ               
000  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้    
10.2 นักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีรายได้  ลดปัญหา000     000  
ความยากจนก่อให้เกิดมิติความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  ฝึกอบรมอาชีพ   ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  00     
00 พ้ืนที่ดำเนินการ  สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมุขตารีญ    
0   ตุลอิสลามมียะฮ์  ตำบลแค  อำเภอจะนะ                  
00 จังหวัดสงขลา    
2.  ฝึกอบรมอาชีพ   ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและ   00     
00                      รถจักรยานยนต์  00     00  
00 พ้ืนที่ดำเนินการ  สถาบันศึกษาปอเนาะชูรอโคกยาง      
00 ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   0  00   

25  คน 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1.ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร   
ให้กับเยาวชนในปอเนาะอัลมุขตารีญตุลอิสลามมียะฮ์
จำนวน  25  คน 
ระหว่างวันที่  1 – 30 มิถุนายน 2563                            
(เฉพาะวันเสาร์ -วันอาทิตย์)  รวม  8  วัน 
 
2. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและ   00     
00                   รถจักรยานยนต์   
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะชูรอโคกยาง    
จำนวน  25  คน 
ระหว่างวันที่  1 – 30 มิถุนายน 2563                            
(เฉพาะวันเสาร์ -วันอาทิตย์)  รวม  8  วัน 

45 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

45 ชั่วโมง 
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เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 18,000  บาท 

     จำนวน  2  คนๆละ 45 ชั่วโมง ๆ ละ 200  บาท 
ค่าใช้สอยจำนวน  47,100  บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  22,500  บาท 
 จำนวน  50 คน x 15 มื้อ x 30 บาท  
     ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  24,000 บาท 
 จำนวน  50 คน x  8 มื้อ x 60 บาท  
     ค่าป้ายไวนิล   จำนวน  600  บาท 
 ขนาด  1 x  2  เมตร x 2 แผ่น 
 ค่าวัสดุ   จำนวน   43,300   บาท 
 

108,400 
 
 
 
 
 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 108,400  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน  18,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  2  คนๆละ 45 ชั่วโมง ๆ               
ละ 200  บาท  =  18,000  บาท 

 

 ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร x 2 แผ่น 600 

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
จำนวน  50 คน x 15 มื้อ x 30 บาท  
จำนวน  50 คน x  8 มื้อ x 60 บาท 

 
22,500 
24,000 

 ค่าวัสดุ  43,300 

- วัสดุสำนักงาน  - 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  - 

- วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 21,650 บาท x 2 แห่ง  

รวมทั้งสิ้น 108,400 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ ติดตามการการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ   
เครื่องมือ แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ   
ระยะเวลา 1 – 30 มิถุนายน  2563 (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ )  รวม 8 วัน 
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โครงการที่ จชต. 8 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ช่ือโครงการ : เพิ่มทักษะการมีงานทำ (ฝึกงานต่างภาค  ต่างจังหวัด)  ประจำปีงบประมาณ  2563   

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศพัท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8     โทรศัพท์เคลื่อนที่   

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มทักษะการมีงานทำฝึกงานต่าง

ภาค  ต่างพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ  2563  เพื่อให้นักศึกษามีประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพและสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้  ทางวิทยาลัยฯ  จึงจัดส่งนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงานยังสถาน
ประกอบการ   ต่างภาคต่างพ้ืนที่  เนื่องจากมีสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาหลักที่เปิดสอนน้อย  ทำให้
ผู้เรียนขาดโอกาส  สาขาวิชาที่เรียน  โดยใช้เวลาในการออกฝึกงาน  1  ภาคเรียน  ซึ่งในการออกฝึกงานตาม
สถานประกอบการต่าง ๆ  จำเป็นจะต้องมีครูประจำวิชาออกติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  เพื่อให้การฝึก
ของนักเรียน-นักศึกษา  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน  และในการออกนิเทศและติดตามผลการ
ฝึกงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามสภาพจริง  ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึง
ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานจริงในสถานประกอบการและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  ให้มีความชำนาญ  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว 

4.2. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม  วัฒนธรรม  วิถี
ชีวิตที่หลากหลาย 

4.3. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  กระบวนการคิดสู่มิติสังคมสันติสุข 
4.4 ให้ครูผู้สอนได้ออกติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงานต่างภาค  ต่างพ้ืนที่ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1 นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2   จำนวน  20  คน  
5.2 บุคลากรครูได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน   

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
6.1 นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการต่างภาค ต่าง

พ้ืนที่ 
6.2 บุคลากรครูได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างภาค  ต่างพื้นที่ 
6.3 มีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรของสถานประกอบการ 
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7. สรุปข้ันตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ   ⁄      
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄      
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ   ⁄      
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ   ⁄      
5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   ⁄      
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   ⁄      
7. แผนกวิชาสำรวจสถานที่สถานประกอบการ   ⁄      
8. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการเตรียมความ
พร้อม 

  ⁄      

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด   ⁄      
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄      
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ   ⁄      
13. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

  ⁄      

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄      

รวมเงิน   145,800  
8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษา เข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างภาค ต่างพ้ืนที่ 
9. พื้นที่ดำเนินการ :  สถานประกอบการในต่างจังหวัด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   

10.1  บุคลากรครูได้ออกนิเทศติดตามนักเรียน  นักศึกษาฝึกงานต่างภาค ต่างพ้ืนที่ 
 10.2.  นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 

10.3.  มีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  20  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ร้อยละ  80   
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เชิงเวลา พฤษภาคม – สิงหาคม  2563 4  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 145,800 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  145,800 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน  นักศึกษา จำนวน 20 คน  
จำนวน 54 วัน 

20  คน 145,800 

รวมค่าใช้จ่าย  145,800 
หมายเหตุ  ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

 วิธีการ :       ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน  
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 

 เครื่องมือ      แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา     พฤษภาคม – สิงหาคม  2563 
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โครงการที่ จชต. 9 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : ครูพ่ีเลี้ยงหอพักนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2563 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                  

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น                    
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้า ง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได ้ดำเนินการขับเคล ื ่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                       
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถ
ในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  รวมทั ้งการสร้างความรู ้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที ่ถ ูกต้องและชัดเจน                       
สามารถขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้  
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝ ึกการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นมีค ุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื ่อส ัตย์สุจริต                 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ ่งเน้นผลที่เกิดขึ ้นอย่างสมดุลและยั ่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                    
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ                            
ที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู ่มาตรฐานสากล  เพื ่อให้การดำเนินการเป็น ไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                    
ประจำปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการครูพ่ีเลี้ยงหอพักนักเรียน นักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อควบคุมนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของหอพักวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
รวมถึงการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทราบกฎระเบียบ                     และแนว
ปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพ่ือให้ครูผู้ควบคุมมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.2 เพ่ือให้จัดหาและแต่งตั้งครูผู้ควบคุมหอพัก 
4.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของบุตรหลานในการอยู่หอพัก 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  ครูพี่เลี้ยงหอพักชาย   2  คน 

 5.2  ครูพี่เลี้ยงหอพักหญิง  2  คน 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1  ครูพ่ีเลี้ยงหอพักชายและหญิงมีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ 
 6.2  นักเรียน นักศึกษาหอพักมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎระเบียบหอพัก 
           6.3  ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของบุตรหลานในการอยู่หอพัก 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 
เขียนโครงการ         
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตดำเนินโครงการ         
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

        

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน / โครงการ         
ประชาสัมพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง     76,000    
ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการดำเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ 

        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 76,000 
8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  1. ครูพ่ีเลี้ยงหอพักหญิง    จำนวน     2   คน 
        2. ครูพ่ีเลี้ยงหอพักชาย     จำนวน     2   คน   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : 1. หอพักหญิงวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
                           2. หอพักชายวิทยาลัยเทคนิคจะนะ              
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

10.1  นักเรียน นักศึกษาปฎิบัติตามกฎระเบียบหอพักวิทยาลัยฯ  อย่างเคร่งครัด 
10.2  นักเรียน นักศึกษาหอพัก  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
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10.3  ครูพ่ีเลี้ยงหอพักชายและหญิงมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
10.4  มีครูพี่เลี้ยงหอพักชายและหอพักหญิง  จำนวน  4  คน 
10.5  นักเรียน นักศึกษา  หอพักมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมและการ 
          อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  ครูพี่เลี้ยงหอพักชาย   
2.  ครูพ่ีเลี้ยงหอพักหญิง 

2  คน 
2  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  ครูผู้ควบคุมหอพักมีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน                         
2.  หอพักนักศึกษา  มีความเป็นระเบียบ  และนักเรียน 
นักศึกษา  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

  

เชิงเวลา 1. ครูพ่ีเลี้ยงหอพักวันที่ 15 ต.ค. 2562 – 30 กันยายน  190 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงหอพัก  จำนวน  4   คน  

     จำนวน  190  วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 50 บาท  x 4 คน 
= 76,000 บาท 

76,000 บาท 
 

 
***หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  76,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
งบดำเนินงาน :   
      ค่าตอบแทน  76,000   

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ      ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  บันทึกการปฏิบัติงาน   
ระยะเวลา  วันที่  15  ตุลาคม 2562  –  30 กันยายน  2563 
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รายละเอียดโครงการ 
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการที่ อ. 1 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕63 
  ผู้ประสานงาน  นาวิชชุดา  คงวิทยา   
   ตำแหน่ง  หัวหน้างงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306   

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

 3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕62  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษาร่วมคิด  ร่วมทำ ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานด้านต่าง ๆ    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 1. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมคิด  ร่วมทำ ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานด้านต่าง ๆ  มากขึ้น 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีการคิดประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพ่ิมมากข้ึน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สร้าง
ชิ้นงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ ชาติ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงา
น 

อุดหนุน นโยบา
ย 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ √    60,000    

2. ขออนุมัติโครงการ √        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        

4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       

6. สำรวจจำนวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์   √      

7. ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์แต่ละแผนก   √      

 8. จัดซื้อ จัดจ้าง     √     

9. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด    √     

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    √     

11. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ    √     

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 60,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   

นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1.  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2.  ครู  นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
3.  นักศึกษามีการคิดประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากข้ึน 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา จัดทำผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

10 ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ 
สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ ชาติ 

ร้อยละ 75 
เข้าร่วมแข่งขัน 

เชิงเวลา จัดทำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562 ก.ค. 62 – มี.ค. 63 
เชิงค่าใช้จ่าย สิ่งประดิษฐ์เข้ารวม อศจ.   40,000  บาท 

สิ่งประดิษฐ์เข้ารวม ภาค   20,000  บาท 
 

 
60,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  60,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสิ่งประดิษฐ์ วัสดุสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 10 ชิ้น 60,000 
บาท 

60,000 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ อ. 2 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ช่ือโครงการ : ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่ นคง    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั ่นคง  2)  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579         ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   ในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม ทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อ นการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้  
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 
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เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชี พที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ 
ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.1)  ต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีเพ่ือ
กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.4. เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและ     มี

อัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจนจบระดับ  ปริญญา
ตรี 

3.5. เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้ร ับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื ้นที ่ภ ูมิลำเนา  ของตนเองหลัง       
สำเร็จการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน  เยาวชนในพื้นท่ี 

3.6. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล   
ให้เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความสำนึกในความเป็นคนไทยรักถิ่นฐาน รักประเทศและรัก 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงา
น 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

104. เขียนโครงการ ✓        

105. ขออนุมัติโครงการ ✓        

106. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        

107. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

✓        

108. ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓        

109. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน
โครงการ เตรียมความพร้อม 

✓        

110. จัดซื้อ จัดจ้าง          

111. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่
กำหนด 

✓ ✓ ✓ ✓   45,000  

112. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

113. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     

114. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     

115. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ 

   ✓     

116. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
สำหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ในปี
ต่อไป 

   ✓     

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัด
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
9.  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.4. เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและ  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
10.5. วิทยาลัยฯ  มีผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ ปีที่ 1 ในสถานศึกษา 

1 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

1  คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2562  – เดือนกรกฎาคม 2563 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินทุนการศึกษา 45,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  15,000 บาท 

 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ทุนการศึกษา  45,000 

- ฯลฯ   

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมนิผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 
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โครงการที่ อ. 3 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : หารายได้ระหว่างเรียน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
     ตำแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท ์ 080-548-7306        
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  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 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  และได้มองเห็นประโยชน์และความสำคัญของการปลูกฝังการนำหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัด
กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนขึ้นทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯ มีการจัด กิจกรรมการฝึกงานอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นอาชีพที่นักเรียนนักศึกษาถนัดและ
สนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และบริบทของวิทยาลัยฯ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1.  เพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาธุรกิจ  นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษามีแนวความคิดใน
การเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี   

2.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการ
ประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
4.  เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  และลดภาวการณ์ว่างงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
5. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัด 

สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ 
๓ เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

๑ นักเรียนนักศึกษาสามารถขยายแผนกธุรกิจได้  
๒ นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพ  
๓ นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 

ในไตรมาส() 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ √    ...............
.. 

   

2. ขออนุมัติโครงการ √        

3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ √        

4. จัดทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √       

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  √       

6. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √      

7. ดำเนินการตามโครงการ   √      

8. จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงาน   √      

9. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข    √     

รวมเงิน 277,500 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

 

9.  พื้นที่ดำเนินการ :  
1. กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
2. กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑ นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ ถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
๒ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓ นักเรียนนักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ๑ นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ ถนัด
สนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
๒ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จัก ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓ ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ ๑ นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ในงานอาชีพท่ี ถนัดสนใจและ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  
๒ นักเรียนนักศึกษา มีรายไดร้ะหว่างเรียนและรู้จัก ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  
๓ ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง                                

อยู่ในระดับดมีาก 
 
อยู่ในระดับดมีาก 
 
อยู่ในระดับด ี

เชิงเวลา 3. กิจกรรมดำเนินการต่อยอดธุรกิจเดิม และเพ่ิมเติมธุรกิจ
ใหม่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานท้ังหมด 
1. กิจกรรมโครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนนักเรยีนนักศึกษา
โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2. กิจกรรมโครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนนักเรยีน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

277,500 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  . 277,500  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุแผนกธุรกิจ 1. กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

277,500 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ อ. 4 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ช่ือโครงการ : ทุนการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 

โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 

E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง     

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น    

การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2) ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579          ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต

อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  ทั้งการ

จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน  การ

พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการนำ

นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
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ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมี

ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด 

เอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่          ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี ้  ว ิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีว ิส ัยทัศน์ มุ ่งจัดการศึกษาเพื ่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชี พที่

หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 

พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการทุนการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวส.ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 หรือ ม.6  และมี

ความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้     

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  ที่เรียนดี  แต่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ปวส. เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา หรือนำความรู้ทางวิชาชีพที่ได้เรียนนำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไป  

นอกจานี้ ทุนการศึกษาที่เด็กนักเรียนได้รับสามารถช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปวิทยาลัย ฯ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการเรียนอื่น ๆ  ที่นโยบายของรัฐยังไม่ครอบคลุม  เด็กนักเรียนทุนได้ รับการคัดเลือกมา

จากเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 หรือ ม.6   

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.7. เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ  และเพ่ิมจำนวนผู้เรียนสายอาชีพใน

สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.8. เพ่ือช่วยเหลือเยาวชน  นักเรียน  ที่ได้รับผลกระทบและขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึง

การศึกษาสายวิชาชีพ 

3.9. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน  เยาวชนในพื้นที่ 

3.10. เพ่ือสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างสังคมสันติสุข 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 หรือ ม.6   

9.  พืน้ที่ดำเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1. เยาวชนในพื้นท่ีพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้

มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ  มีผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินงาน อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

117. เขียนโครงการ ✓        

118. ขออนุมัติโครงการ ✓        

119. ขออนุญาตดำเนินโครงการ ✓        

120. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

✓        

121. ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓        

122. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

✓        

123. จัดซื้อ จัดจ้าง          

124. ดำเนินโครงการตามวัน  เวลาที่กำหนด ✓ ✓ ✓ ✓   2,959,000  

125. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

126. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     

127. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    ✓     

128. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม / โครงการ 

   ✓     

129. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  สำหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 หรือ ม.6 4 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง 
4  คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2562  – เดือนกรกฎาคม 2563 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินทุนการศึกษา 2,959,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  160,000 บาท 

 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ทุนการศึกษา  2,959,000 

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 

ระยะเวลา :  เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 
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โครงการที่ อ. 5 / 2563 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ 
    ตำแหน่ง หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์ 074-477292       
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 089-8782772  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

รัฐบาลแถลงนโยบายจัดการศึกษา  โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้
เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้     
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้อยู่ในสภาวะลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม 
รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สำหรับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้แก่ประชากรทุก
กลุ่มครอบคลุมรูปแบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด  จึงได้จัดทำโครงการ เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล  โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี  
ชั้นวางหนังสือ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้ผู้เข้าใช้บริการ   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือสร้างโอกาส บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 4.3 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอน 
 4.4 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :    
 5.1. หนังสือประเภทที่ 1 หนังสือเรียนประจำรายวิชา  

5.2. หนังสือประเภทที่ 2 หนังสือเสริมรายวิชา ใช้ประกอบการเรียน 
5.3. หนังสือประเภทที่ 3 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม อ่านประกอบ ค้นคว้าอ้างอิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับอาชีพ 
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 จะต้องซื้อหนังสือประเภทที่ 1 หนังสือเรียนประจำรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา ให้หมดก่อน ถ้าเงิน
เหลือจะซื้อหนังสือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับหนังสือเรียนประจำ
รายวิชา  และมีหนังสือเสริมรายวิชา อ่านเพ่ิมเติม ประจำห้องสมุด เพ่ืออ่านประกอบและจรรโลงใจ 
7.ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส() 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ดำเนินง
าน 

อุดหนุน นโยบาย บกศ. 

1. เขียนโครงการ /       679,000 
2. ขออนุมัติโครงการ /        
3. ขออนุญาตดำเนินโครงการ /        
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
/        

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  /       
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
7. จัดเตรียมเอกสารการดำเนิน

โครงการ 
 /       

8. จัดซื้อ จัดจ้าง  / / /     
9. ดำเนินโครงการตามวัน เวลาที่

กำหนด 
 /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   / /     
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /     
12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ    /     
13. สรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
   /     

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข สำหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน 1,386,000   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และผู้เข้าใช้บริการ 
9.  พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 
 10.1.  นักเรียน นักศึกษา มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 10.2.  นักเรียน มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนการสอน ให้ศึกษาเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. หนังสือเรียนประจำรายวิชา  

2. หนังสือเสริมรายวิชา ใช้ประกอบการเรียน 
3. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม อ่านประกอบ ค้นคว้าอ้างอิง และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับหนังสือ
เรียนประจำรายวิชา  และมีหนังสือเสริมรายวิชา อ่าน
เพ่ิมเติม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 1,386,000   

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  1,386,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
 ค่าวัสดุ  1,386,000   

- หนังสือเรียนประจำรายวิชา   

- หนังสือเสริมรายวิชา ใช้
ประกอบการเรียน 

  

- หนังสืออ่านเพ่ิมเติม อ่านประกอบ 
ค้นคว้าอ้างอิง และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาชีพ 

  

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :……สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ…………………………………………………..…………………………… 
เครื่องมือ :……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ............................……………………………………… 
ระยะเวลา :……ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563……………………………………………….……………………………… 

 
 



ภาคผนวก 



ก

ภาคเรียนที2่/62 ภาคเรียนที1่/63 ภาคเรียนที2่/62 ภาคเรียนที1่/63 รวม

ระดบั ปวช.
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 475 221                227                104,975        107,825         212,800           
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 475 43                  46                  20,425          21,850           42,275             
3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 475 138                131                65,550          62,225           127,775           
4 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 475 43                  45                  20,425          21,375           41,800             
5 สาขาวิชาก่อสร้าง 475 18                  32                  8,550            15,200           23,750             
6 สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 475 18                  25                  8,550            11,875           20,425             
7 สาขาวิชาการบญัชี 235 83                  88                  19,505          20,680           40,185             
8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 235 115                113                27,025          26,555           53,580             
9 แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 45 383                478                17,235          21,510           38,745             

10 สามญัสัมพนัธ์ 20 839                877                16,780          17,540           34,320             
รวม ระดบั ปวช. 679                707                309,020        326,635         635,655           
ระดบั ปวส.

1 สาขาวิชาช่างยนต์ 475 78                  80                  37,050          38,000           75,050             
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 475 29                  37                  13,775          17,575           31,350             
3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 475 50                  43                  23,750          20,425           44,175             
4 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 475 28                  32                  13,300          15,200           28,500             
5 สาขาวิชาก่อสร้าง 475 35                  39                  16,625          18,525           35,150             
6 สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 475 17                  24                  8,075            11,400           19,475             
7 สาขาวิชาการบญัชี 235 42                  42                  9,870            9,870             19,740             
8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 235 36                  33                  8,460            7,755             16,215             

รวม ระดบั ปวส. 315                330                130,905        138,750         269,655           
รวมทั้งส้ิน 994                1,037             439,925        465,385         905,310           

หมายเหตุ
1.  แผนกสามารถแบ่งการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน/วัสดุงานบ้านงานครัว จากงบประมาณค่าวัสดุฝึกการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  ไม่เกิน  10 %
2. รายการวัสดุฝึกสามารถเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้  ขึน้อยู่กับจ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาในแต่ละภาคเรียน

3  ในกรณทีี่มผู้ีเรียนต่างแผนกวิชา มาเรียนในแผนกที่รับผิดชอบให้หัวหน้าแผนกวิชาด าเนนิการของบประมาณค่าวัสดุฝึกในรายวิชา

  ของผู้เรียนกลุ่มนั้น ๆ จากงบประมาณของแผนกวิชาต้นสังกัดตามที่ใช้จ่ายค่าวัสดุฝึกจริง หรือไม่เกิดอัตรา 50 บาทต่อคน ต่อภาคเรียน

  (ยกเงินแผนกเทคนคิพื้นฐาน  และสามญั - สัมพนัธ์)

การจัดสรรค่าวสัดุฝึก  ปีงบประมาณ  2563
ภาคเรียนที ่ 2 / 2562  และ ภาคเรียนที ่ 1 / 2563  

ที่ แผนกวชิา
จ านวนนักเรียนอัตรา

ค่าวัสดุฝึก 

1 คน/ภาค

ค่าวสัดุฝึก



ข

วิทยาลยัเทคนิคจะนะ                          21                 รายการ
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,795,640     บาท
ล าดับ ราคา/ รวมเงิน

ที่ หน่วย (บาท)

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองพิมพง์านแบบพ่นหมึก 4 เคร่ือง 7,000            28,000          
บริหารทัว่ไป/การเงิน/วดัผล/
สะเดา

2 เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 8,500            8,500            บริหารทัว่ไป
3 เร้าเตอร์บอร์ด 1 เคร่ือง 37,140          37,140          ศนูยข์อ้มลูฯ
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เคร่ือง 21,000          21,000          ศนูยข์อ้มลูฯ
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 2 เคร่ือง 22,000          44,000          วิจยั/วดัผล
6 ทีวีสีจอ LED ขนาด  65  น้ิว พร้อมขาตั้ง 1 เคร่ือง 35,500          35,500          งานส่ือฯ
7 พดัลมขนาดใหญ่ 4 ตวั 5,000            20,000          พสัดุ
8 เกา้อ้ีส านกังานส าหรับห้องประชุมเล็ก 2 ตวั 2,500            5,000            พสัดุ
9 ป๊ัมน ้าบาดาลขนาด 8 ใบพดั 1 เคร่ือง 20,000          20,000          อาคาร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
10 รถยนตน์ัง่ขนาด  12  ท่ีนัง่  (รถตู)้ 1 คนั 1,288,000     1,288,000     งานพสัดุ

ครุภัณฑ์การศึกษา
11 โทรทศัน์ แอล ซี ดี  แบบ สมาร์ท  32  น้ิว 1 เคร่ือง 13,200          13,200          ช่างยนต์
12 จานดาวเทียมรับสัญญาณ  60 ซม. 1 ชุด 3,000            3,000            ช่างยนต์
13 เกา้อ้ีเลคเชอร์ ขนาด 52x69x82  ซม.  (กวา้ง x ลึก x สูง) 40 ตวั 1,500            60,000          ช่างยนต์
14 เกา้อ้ีสแตนเลสหัวกลมขนาด  35 x 48  ซม. (กวา้ง x  สูง) 40 ตวั 450               18,000          ช่างยนต์
15 ไมโครมิเตอร์ ขนาด 75 - 100 มม. (0.01 มม.) 1 ตวั 2,300            2,300            ช่างยนต์
16 บอร์เกจ ขนาด  35-60 มม. 1 ตวั 3,000            3,000            ช่างยนต์
17 บอร์เกจ ขนาด  50-160 มม. 1 ตวั 3,000            3,000            ช่างยนต์
18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 1 เคร่ือง 22,000          22,000          ช่างเช่ือมโลหะ
19 ปากกาจบัช้ินงาน 12 ตวั 4,500            54,000          เทคนิคพ้ืนฐาน
20 โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ส าหรับจดัการเรียนการสอน 10 ตวั 2,200            22,000          ศนูยส์ะเดา 
21 โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเกา้อ้ี 20 ชุด 4,400            88,000          ศนูยส์ะเดา 

1,795,640  รวมทั้งส้ิน

วทิยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการครุภณัฑ์ที่ ขอพจิารณาจัดซ้ือ ด้วยเงนิบ ารุงการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

รายการครุภณัฑ์ที่ได้รับ
จ านวน

หมายเหตุ
หน่วย



ค

วทิยาลัยเทคนิคจะนะ                          รายการ
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน -                บาท
ล าดบั รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับ ราคา/ รวมเงิน หมายเหตุ

ที่ หน่วย (บาท)

 - ไม่มี -

 - หมดรายการ - -                
รวมงบประมาณทั้งส้ิน -                

วทิยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการค่าทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง   ทีจ่ัดท าด้วยเงินบ ารุงการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ  2563

จ านวน

หน่วย



ง

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                          รายการ
จ านวนเงินรวมท้ังส้ิน -                   บาท
ล าดับ รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับ ราคา/ รวมเงิน หมายเหตุ

ท่ี หน่วย (บาท)

1 -                    
2 -                    
3 -                    
4 -                    
5 -                    

 - หมดรายการ - -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                   

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ  2563

จ านวน

หน่วย

รวมท้ังส้ิน



จ

วทิยาลัยเทคนิคจะนะ                          รายการ
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน -                บาท
ล าดบั รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับ ราคา/ รวมเงิน หมายเหตุ

ที่ หน่วย (บาท)

 - ไม่มี - -                

-                

-                

-                

รวมงบประมาณทั้งส้ิน -                

วทิยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการค่าทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง   ทีจ่ัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  2563

จ านวน

หน่วย
















