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๑. ข้อมลูท่ัวไปของสถานศึกษา 

 สถานท่ีตั้ง 

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

 ดอกไม้ประจำสถานศึกษา 

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

 ประวัติการพัฒนาของสถานศึกษา 

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

  การดำเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี้ ๑)  เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษา
เป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  ตรงตามหลักสูตรและตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ๒) เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
อาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ๓) เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ๔) เพื่อนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ  ช่วยเหลือและบริการสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีข้ึน โดยมีประวัติการเปิดสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนดังนี้ 
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ปี  พ.ศ. การดำเนนิงาน 
พ.ศ.  ๒๕๓๙ เริ่มดำเนินโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยการสำรวจหาพื้นที่  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง  
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พ.ศ.๒๕๔๑ เปิดทำการเรียนการสอน โดยนำนักเรียน นักศึกษา ย้ายกลบัมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเช่ือมโลหะ   
พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี แผนกช่างไฟฟ้า 
พ.ศ.๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิม่เติม ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย  

ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชี และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) ๒  
สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง 

พ.ศ.๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิม่เติม ๑ สาขาวิชา ประกอบด้วย  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) ๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลเิมอร์, สาขาเทคนิคยานยนต์ 

พ.ศ.๒๕๔๙ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกบัความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธรัฐพม่า ผูร้ับผิดชอบการเรียนการ
สอน คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) สาขาโยธา 
พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน ๓ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และโยธา 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลติภัณฑ์ยาง 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ เปิดสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ณ ศูนย์ฝึกอบรม

อาชีพอำเภอสะเดา 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  สาขาการบญัชี 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ เปิดสอนหลักสูตร ทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   (ปวส.) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ เปิดสอนหลักสูตร  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสะเดา  

จำนวน ๔ สาขาวิชา (การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้ากำลงั) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกเทคนิคโลหะ  

สาขาเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนก

อิเลก็ทรอนิกส ์
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 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

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

๑. เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม 

๓. เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๔. เพื่อนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท เพื ่อยกระดับความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีข้ึน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

   จุดเด่น 

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

โรงงานอุตสาหกรรม 
 

   จุดด้อย 
 

๑. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในบางแผนกยังมีปริมาณที่น้อย 
๒. สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
๓. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย เพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
๔. การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดอัตรากำลัง 
๕. บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
๖. ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และไม่เพียงพอ 



๗ 
 

๗. บุคลากรขาดความตระหนักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
๘. ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนทางด้านศาสนา 

โอกาส 

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

จัดหลักสูตรวิชาชีพได้หลากหลาย 
๗. มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
๘. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย 

อุปสรรค 

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

ทั่วถึง 
๕. ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในตัวเมือง 
๖. ไม่สามารถคัดคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนได้ 
๗. การเปิดการศึกษาที่เสรีส่งผลให้มีสถานศึกษาภาคเอกชนเปิดสาขาวิชาชีพที่คล้ายกัน 

 ปรัชญา คติพจน์ จุดยืนของสถานศึกษา ฯลฯ 

  ปรัชญาของสถานศึกษา   "คุณภาพเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำวิชา พัฒนาสังคม" 

  คติพจน์ของสถานศึกษา "สุ   จิ   ปุ   ลิ   รู้จักฟัง   รู้จักคิดค้นคว้า   รู้จักถามตอบ  รู้จักบันทึก" 

  จุดยืนของสถานศึกษา "ถูกต้อง    ประหยัด    พัฒนาต่อเนื่อง" 

  อัตลักษณ์ "เก่ง  ดี  มีคุณธรรม" 

   เก่ง          คือ  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตนเอง 

   ดี           คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตั ้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็น
ประชาธิปไตย                                 

         มีจิตอาสาให้บริการสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 



๘ 
 

   มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจที่ทำให้บุคคลประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มี
จิตอาสา 

  เอกลักษณ์ “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 

  จุดเน้น นำความรู้ทักษะจากการเรียน  มาปฏิบัติ 

  จุดเด่น การนำความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ  บริการวิชาชีพชุมชน 

 

  วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ “มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้
มีฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล” 

  พันธกิจ 

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

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

  แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

  กลยุทธ์การดำเนินงานประกอบด้วย ๒๔ กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ คือ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อเขา้สู่
มาตรฐานสากล 

๒. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
๔. สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ   
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพ 



๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๖ กล
ยุทธ์ คือ 

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

ประกอบการ 
๖. จัดระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ คือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๓ กล
ยุทธ์ คือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
๒. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 
๓. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ทั้งสิ้นจำนวน ๙๙๔ คน แยก
เป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๖๗๙ คน และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน ๓๑๕ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๔๕ ๑๘๒ ๒๕๒ ๖๗๙ 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ๙๘ ๔๙ ๗๔ ๒๒๑ 

 ช่างเช่ือมโลหะ ๑๙ ๗ ๑๗ ๔๓ 

 ไฟฟ้ากำลัง ๕๔ ๓๗ ๔๗ ๑๓๘ 

 อิเล็กทรอนิกส์ ๑๗ ๘ ๑๘ ๔๓ 

 ก่อสร้าง ๖ ๖ ๖ ๑๘ 

 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ - ๕ ๑๓ ๑๘ 

พณิชยกรรม การบัญชี ๑๗ ๓๑ ๓๕ ๘๓ 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๕ ๓๙ ๔๒ ๑๑๕ 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา ปวส.๑ ปวส.๒  รวม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ๑๖๐ ๑๕๕  ๓๑๕ 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ๔๐ ๓๘  ๗๘ 

 ช่างเช่ือมโลหะ ๒๒ ๗  ๒๙ 

 ไฟฟ้ากำลัง ๒๓ ๒๗  ๕๐ 

 อิเล็กทรอนิกส์ ๑๗ ๑๑  ๒๘ 

 ก่อสร้าง ๑๙ ๑๖  ๓๕ 

 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ๔ ๑๓  ๑๗ 

พณิชยกรรม การบัญชี ๒๒ ๒๐  ๔๒ 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๓ ๒๓  ๓๖ 

  



๑๑ 
 

บุคลากรวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๑ คน ประกอบด้วย
บุคลากรปฏิบัติการสอน จำนวน ๕๕ คน มีเจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการสอน จำนวน ๔๖ คน จำแนกได้ดังนี้ 

ท่ี สาขาวิชา/งาน จำนวน(คน) 

๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ๕ 

๒ ข้าราชการครู ๑๒ 

๓ ลูกจ้างประจำ ๑ 

๔ พนักงานราชการทำหน้าที่สายการสอน ๒๙ 

๕ พนักงานราชการทำหน้าที่สายสนับสนุนการสอน ๑๗ 

๖ ลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าที่สายการสอน ๑๔ 

๗ ลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าที่สายสนับสนุนการสอน ๒๓ 

รวม ๑๐๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปี พ.ศ.2563 

สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อด้วยเงินบำรุงการศึกษา 

ลำดับท่ี รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั 
จำนวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน(บาท) 

1 เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1 เครื่อง 3,400 3,400 

2 พัดลมตั้งพื้นขนาด  24  นิ้ว 4 เครื่อง 3,800 15,200 

3 ปากกาจบัช้ินงาน 12 ตัว 4,100 4,100 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

1 เครื่อง 21,800 49,200 

5 เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 1 เครื่อง 18,000 18,000 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

1 เครื่อง 21,800 21,800 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

1 เครื่อง 21,800 21,800 

8 เครื่อง Multefunction แบบฉีด
หมึก 

1 เครื่อง 6,990 6,990 

9 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 
(Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 
2 

1 เครื่อง 19,900 19,900 

10 เครื่องโทรสารชนิดกระดาษ
ธรรมดา 

1 เครื่อง 8,000 8,000 

11 เครื่อง Multefunction แบบฉีด
หมึก 

1 เครื่อง 6,000 6,000 

12 เครื่อง Multefunction แบบฉีด
หมึก 

1 เครื่อง 6,990 6,990 

13 เก้าอี้คอมพิวเตอร ์ 20 ตัว 850 17,000 

14 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 20 ตัว 2,450 49,000 

15 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 10 ตัว 1,650 16,500 

16 เครื่อง Multefunction แบบฉีด
หมึก 

1 เครื่อง 6,990 6,990 

17 โทรทัศสี  แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด  65  นิ้ว 

2 เครื่อง 17,500 35,000 

18 เก้าอี้เลคเชอร ์ 40 ตัว 1,100 44,000 

19 เก้าอี้สแตนเลส 40 ตัว 550 22,000 
 



๑๓ 
 

 

ลำดับท่ี รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน(บาท) 

20 เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว 2,000 4,000 

21 ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ 2 เครื่อง 3,775 7,550 

22 โทรทัศสี  แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด  32  นิ้ว 

1 เครื่อง 12,050 12,050 

23 จานดาวเทียม 1 เครื่อง 2,700 2,700 

24 บอรเ์กจ ขนาด 50 – 160 
mm. 

1 เครื่อง 3,145.80 3,145.80 

25 บอรเ์กจ ขนาด 50 – 160 
mm. 

1 เครื่อง 3,145.80 3,145.80 

26 ไมโครมิเตอร์ ขนาด 75-100 
mm” 

1 เครื่อง 2,408.57 2,408.57 

 

        สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล              
แบบที่  1  

30 เครื่อง 11,800 354,000 

2 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบกุรุก  แบบที่ 1 1 เครื่อง 398,950 398,950 

3 อุปกรณ์ป้องกันเครอืข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง 195,650 195,650 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

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

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

๑๔ ปรับปรงุอาคาร ๓ หลัง ๒๕๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๕ ปรับปรงุอาคาร ๓ หลัง ๒๕๕๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

๑๖ บ้านพักผูบ้ริหาร ๒๕๕๑ ๘๑๒,๐๐๐ 

๑๗ บ้านพักคร ู๔ ยูนิต ๒๕๕๑ ๒,๓๓๑,๙๕๘ 

๑๘ อาคารหอพกันักเรียน ๒๕๕๑ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

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

๒๐ 
ปรับปรงุสิง่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค (ปรับปรงุอาคาร
เอนกประสงค์) 

๒๕๕๒ ๓๙๖,๐๐๐ 

๒๑ ปรับปรงุซอ่มแซมบ้านพักและปรบัปรุงซอ่มแซมทาสรีั้ว ๒๕๕๒ ๑๙๐,๙๖๐ 

๒๒ อาคารหอพกันักเรียนชาย ๙ ห้อง ๒๕๕๔ ๔,๙๙๐,๐๐๐ 

๒๓ ปรับปรงุพื้นกระเบื้องโรงฝกึงาน ๒๕๕๔ ๘๒๗,๐๐๐ 

๒๔ ปรับปรงุกระจกอลูมิเนียมอาคารเรียนและโรงฝึกงาน ๒๕๕๔ ๑,๘๘๕,๐๐๐ 

๒๕ ปรับปรงุศูนย์การเรียนรู้ IT CENTER ๒๕๕๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๒๖ ปรับปรงุฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ ๒๕๕๔ ๙๘๘,๐๐๐ 



15 
 

ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒๗ ปรับปรงุฝ้าเพดาน หลังคาเรียนและโรงฝกึงาน ๒๕๕๔ ๙๘๕,๐๐๐ 

๒๘ ปรับปรงุภายในอาคาร๑ และเวทีอาคารเอนกประสงค์ ๒๕๕๔ ๑,๖๐๔,๐๐๐ 

๒๙ สนามฟุตซอลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์มาตรฐาน ๒๕๕๕ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

๓๐ ปรับปรงุซอ่มแซมห้องน้ำภายในวิทยาลัยฯ ๒๕๕๕ ๕๕๘,๐๐๐ 

๓๑ ปรับปรงุซอ่มแซมทาสอีาคารอำนวยการและอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒๕๕๕ ๗๘๙,๐๐๐ 

๓๒ ปรับปรงุซอ่มแซมถนน คสล. ๒๕๕๕ ๓,๓๘๑,๐๐๐ 

๓๓ ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒๕๕๕ ๗๐๒,๐๐๐ 

๓๔ ปรับปรงุอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน ๒๕๕๕ ๒,๒๙๑,๐๐๐ 

๓๕ ปรับปรงุภายในอาคารสำนักอำนวยการ ๒๕๕๕ ๔๘๒,๕๐๐ 

๓๖ ปรับปรงุภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ๒๕๕๕ ๑,๕๓๕,๐๐๐ 

๓๗ ปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน ์ ๒๕๕๕ ๓,๐๗๕,๐๐๐ 

๓๘ ปรับปรงุสนามฟุตบอล ๒๕๕๕ ๔,๕๐๑,๐๐๐ 

๓๙ ปรับปรงุสนามฟุตซอล ๒๕๕๕ ๓,๓๖๔,๐๐๐ 

๔๐ ปรับปรงุสนามบาสเก็ตบอล ๒๕๕๕ ๕๘๙,๐๐๐ 

๔๑ ปรับปรงุสนามวอลเลยบ์อล ๒๕๕๕ ๔๒๓,๐๐๐ 

๔๒ ปรับปรงุสนามเซปักตะกรอ้ ๒๕๕๕ ๑๖๙,๐๐๐ 

๔๓ ปรับปรงุสระว่ายน้ำ ๒๕๕๕ ๑,๘๐๓,๐๐๐ 

๔๔ ปรับปรงุทางเท้า ๒๕๕๕ ๒,๓๒๒,๐๐๐ 

๔๕ ปรับปรงุโรงฝึกงานแผนกช่างเช่ือมโลหะ ๒๕๕๕ ๓๓๕,๐๐๐ 

๔๖ ปรับปรงุประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ๒๕๕๕ ๑๗๙,๐๐๐ 

๔๗ ปรับปรงุอาคาร (อาคารปฏิบัติการช่ัวคราว ศูนย์ฯสะเดา) ๒๕๕๖ ๔๙๙,๕๐๐ 

๔๘ ปรับปรงุอาคาร (อาคารปฏิบัติการช่ัวคราว ศูนย์ฯสะเดา) ๒๕๕๘ ๔๙๙,๕๐๐ 

๔๙ ปรับปรงุระบบไฟฟ้า ๒๕๕๘ ๑,๔๘๙,๖๑๙ 

๕๐ ปรับปรงุอาคาร ๒๕๕๘ ๑,๖๘๓,๐๐๐ 

๕๑ ปรับปรงุหอ้งน้ำ-ห้องส้วม ๒๕๕๘ ๑,๒๖๓,๐๐๐ 

๕๒ ปรับปรงุระบบประปา ๒๕๕๘ ๑,๑๗๘,๐๐๐ 
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ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

๕๓ ปรับปรงุถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

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

๕๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙ ๘๑๘,๐๐๐ 

๕๖ ปรับปรงุอาคารสื่อสารทางไกล ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕๗ ปรับปรงุศูนย์ฝกึประกอบวิชาชีพอิสระ ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕๘ 
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พรอ้มครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

๒๕๖๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 

๕๙ 
อาคารอเนกประสงค์ ๒ ช้ัน  
(ศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันากำลงัคนอาชีวศึกษา เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา) 

๒๕๖๑ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 

๖๐ 
อาคารศูนย์วิทยบรกิารพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตาราง
เมตร ๒ ช้ัน 

๒๕๖๑ ๙,๗๓๕,๖๐๐ 

๖๑ 
อาคารหอพกันักเรียน นักศึกษา  
ขนาด ๑๕ ห้อง ๒ ช้ัน 

๒๕๖๑ ๕,๙๐๐,๐๐๐ 

๖๒ อาคารโรงฝึกงาน (๑ช้ัน) ๒๕๖๒ ๕,๕๖๔,๕๒๐.๖๘ 
ท่ีมา : งานอาคารสถานท่ี วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 
ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑ งบบุคลากร  
 ๑.๑ ขา้ราชการ  
 ๑.๑.๑ เงินเดือน 7,529,076.77 
 ๑.๑.๒ วิทยฐานะ 770,180.65 
 ๑.๑.๓ ค่าตอบแทนรายเดือน 308,180.65 
 ๑.๑.๔ เงิน พ.ส.ร. 7,032.26 
 ๑.๑.๕ เงิน สปพ. 396,000 
 ๑.๑.๖ เงิน คศพ. 198,000 
 1.1.7  ค่าตอบแทนเงินเดือนเตม็ขั้น 3,932.55 

 ๑.๑.8 เงิน ตปพ. 99,000 
 รวมข้าราชการ 9,311,402.88 
 ๑.๒ ลูกจ้างประจำ  
 ๑.๒.๑ เงินเดือน 347,400 
 ๑.๒.๒ เงิน สปพ. 24,000 
 ๑.๒.๓ เงิน คศพ. 12,000 
 ๑.๒.๔ เงิน ตปพ. 6,000 
 1.2.5 เงิน พ.ส.ร. 18,270 
 รวมลูกจ้างประจำ 407,670 
 ๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 รวมค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
12,080,505.05 

 รวมงบบุคลากร 21,799,577.93 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒ งบดำเนินงาน  
 ๒.๑ ปวช.  
 ๒.๑.๑ แผนงานบุคลากรของรัฐ ค่า

ประกันสังคม 
423,337 

 ๒.๑.๒ แผนงานบุคลากรของรัฐ 
ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ที่ปฏิบัติราชการ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,909,667.72 

 ๒.๑.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 450,286.88 
 ๒.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค 699,323.55 
 2.1.5 ค่าเช่าที่ดิน 50,000 
 ๒.๒ ปวส.  
 ๒.๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 917,907.08 
 2.2.2 ค่าสาธารณูปโภค  
 ๒.๓ ระยะสั้น  
 ๒.๓.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ - 
 ๒.๓.๒ โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน"  
- 

 ๒.๔ โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- 

 2.5 โครงการสง่เสรมิและเผยแพร่ความ
จริงที่ถูกต้อง 

2,556,321.04 

 ๒.6 โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจพื้นฐาน 

1,230,259.80 

 รวมงบดำเนินงาน 8,337,102.45 
๓ งบลงทุน  
 ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ 948,600 
 ๓.๒ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมงบลงทุน 948,600 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๔ งบอุดหนุน  
 ๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอนระดบั ปวช. 4,411,750 
 ๔.๒ ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั 

ปวช. 
621,481.19 

 ๔.๓ ค่าหนังสือเรียนนกัเรียน ระดบั ปวช. 1,107,366.52 
 ๔.๔ ค่าอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. 280,600 
 ๔.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 557,100 
 ๔.๖ โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 109,000 
 ๔.๗ เครือ่งมอืยืมเรียนนกัเรยีน ระดบั ปวช. ๑ 157,000 
 ๔.๘ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 87,500 
 ๔.๙ ทุนกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน 

จังหวัดชายแดนใต้ 
620,000 

 รวมงบอุดหนุน 7,951,798 
๕ งบรายจา่ยอ่ืน  
 ๕.๑ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน

ครูอาชีวศึกษา 
185,500 

 ๕.๒ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นกัเรียน 

113,237.19 

 ๕.๓ โครงการ Fix it center 350,674.14 
 ๕.๔ โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
41,832.56 

 ๕.๕ โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน 

22,898.20 

 ๕.๖ โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

104,907 

 ๕.๗ โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 168,000 
 ๕.๘ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน - 
 ๕.๙ โครงการสง่เสรมิการพัฒนาศักย-

ภาพกำลังคนวิชาชีพจังหวัดชายแดนใต้ 
- 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๕.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพฯ 

79,097.54 

 ๕.๑๑ โครงการอาชีวะพัฒนา - 
 ๕.๑๒ โครงการพัฒนาความร่วมมือ

อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
- 

 ๕.๑๓ โครงการยกระดับอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA 
TVET 

48,928 

 ๕.๑๔ โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 19,638 
 5.15  โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

ตามแนวพระราชดำร ิ
57,750 

 5.1.6 โครงการจ้างครู วิชาชีพ
ทรงคุณค่า 

75,000 

 รวมงบรายจา่ยอ่ืน ๆ 1,267,463 
๖ เงินนอกงบประมาณ  
 ๖.๑ รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 1,150,255.53 
 ๖.๒ กิจกรรมรณรงค์และลดอุบัตเิหตุทาง

ถนน 
- 

 รวมเงินนอกงบประมาณ 1,150,255.53 
 รวมงบประมาณท่ีใช้จ่ายท้ังสิน้ 41,454,796.25 

ท่ีมา : งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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 ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

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

  คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. นายเสถียร  ประทุมมณ ี  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระวงศ์ วงศ์หล่อ   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย ์
3. นายสถิต  สกูลหรัง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4. นางสุกานดา  จันทอง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายนิยม  แก้ววิชิต   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. นายอภิสิทธ์ิ  ดิสวังโส   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครปูระภัสสรปญัญาคุณ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ 

ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที ่
8. นายฝูอาดี  สายสอิด   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ 

ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที ่
9. นายฉลอง  เตชะภัทรกลุ  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10. นายนฤดล  นวลงาม   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11. นายไพริน  คล้ายแก้ว  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12. นายอนุพงศ ์  สุวรรณเวหา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
13. นายอาทิตย ์  เก็บไว้   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
14. นางสุพรรณี  บรรสาร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
15. นายจรลั  คชคีรีเดชไกร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
16. นายวิฑูร  พรหมเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

1. นายธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายธีระชัย  บุญโสดา รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
3. นายธราเทพ  นาคเผือก รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
4. นางนฤมล  เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
5. นายภักดี  ดอกดวง  รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
6. นายนิโรจน ์  เพ็งศร ี  ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 
7. นายสุวิทย ์  เชยบัวแก้ว ผู้แทนฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 
8. นายมานพ  บุญประเสริฐ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.วีระวงศ์ วงศ์หล่อ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
10. นางสุธิษา  บุญเรืองขาว ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
11. นายนพฐพรข์ สถิตดำรงกลุณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
12. นายกอบศักดิ ์ ดิษโสภา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
13. นายสมนึก  ธรรมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
14. นายประสาน  หมินแดง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
15. นายสรณวิชญ ์ ชูพรหม  ผู้แทนฝ่ายบรหิารทรัพยากร  กรรมการ 

               และเลขานุการ 
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สภาพการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ด้วยแผนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์การดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยอาศัยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และการ
ประกันคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ผล
การประเมินตนเองประปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ผลการประเมินตนเองประปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
ร้อยละ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ๘๙.๐๕ ๙๕.๓๒ 
     ประเด็นที ่๑.๑ ด้านความรู ้ ๘๘.๗๕ ๙๗.๓๙ 
     ประเด็นที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ๘๘.๗๕ ๖๘ 
     ประเด็นที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่่พึงประสงค์ ๘๙.๖๒ ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษา ๙๑.๘๘ ๙๙.๐๒ 
     ประเด็นที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๙๒ 
     ประเด็นที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๘๔.๐๐ ๑๐๐ 
     ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบรหิารจัดการ ๙๓.๓๓ ๑๐๐ 
     ประเด็นที่ ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ ๘๘.๕๗ ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู ้ ๘๘.๓๓ ๙๕ 
     ประเด็นที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๙๗.๕๐ ๑๐๐ 
     ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ๗๐.๐๐ ๘๐ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๘๙.๗๕ ๙๖.๘๐ 
สรุป ระดบัคุณภาพสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  ดเีลิศ (รอ้ยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอ้ยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (รอ้ยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  
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ส่วนที่ 2  
รายละเอียด 

สรุปการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

************************ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ท่ี รายการ จำนวน 
1. จำนวนกิจกรรม / โครงการท้ังสิ้น 153 
2. จำนวนกิจกรรม / โครงการ ท่ีไม่ได้ดำเนินการ 16 
3. จำนวนกิจกรรม / โครงการ  ท่ีดำเนินการ 137 
4. คิดเป็นร้อยละ 89.54 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                . 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
3.2  เพื่อการดำเนินงานทีม่ีส่วนร่วมหลายฝ่าย  ตามกฎระเบียบ ทางราชการ 
 

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

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
การจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
  

อย่างน้อย  2  ครั้ง ต่อปี 

เชิงคุณภาพ 
ผลการประชุมการพิจารณาการดำเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งพิมพ์งานและเครื่องโทรสาร  สำหรบังานบริหารงานทั่วไป 

 
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    ห้องงานบรหิารงานทั่วไป  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอตอ่การใช้งาน    
2.เพื่อสนับสนุนใหก้ารดำเนินงานระบบงานบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุดและ

 สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัตงิาน เป็นระเบียบและมีระบบมากยิง่ข้ึน  
๓.   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรบั-ส่งเอกสารและข้อมลูต่างๆ 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มคี่าใช้จ่าย 
 จำนวน  15,500    บาท 
  งปม.  15,500   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,500   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
 1.เครื่องโทรสารพร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง  
 2.เครื่องพิมพ์งาน จำนวน 1 เครื่อง 
 

 1.เครื่องโทรสารพร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง  
 2.เครื่องพิมพ์งาน จำนวน 1 เครื่อง 
 

เชิงคุณภาพ 
1.ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานทั่วไปและเอกสาร
งานบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีศักยภาพเป็นการ
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่งข ึ ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีเคร ื ่องโทรสารพร้อมใช้งานในการร ับ -ส่ง
เอกสาร 

 

1.ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานทั่วไปและเอกสารงาน
บริหารงานทั ่วไป ได้อย่างมีศักยภาพเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
2. มีเครื่องโทรสารพร้อมใช้งานในการรับ-ส่งเอกสาร 

 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการซอ่มแซมสรีถยนต์และตราสัญลักษณ์รถราชการ สำหรับงานพสัดุ   
 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานพัสดุ  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อซ่อมแซมสรีถยนต์ให้อยู่ในสภาพดังเดิมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
3.2 เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ติดรถราชการ 
3.3 เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาทรัพยส์ินของทางราชการ 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  80,000   บาท 
  นอก งปม. 80,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 47,500  บาท 
  คงเหลือ  32,500  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
ซ่อมสีและจัดทำตราสัญลักษณ์ติดรถราชการ
ประจำวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  หมายเลขทะเบียน  
ขข 4441  สงขลา  จำนวน  1  คัน 

รถราชการประจำวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  หมายเลข
ทะเบียน  ขข 4441  สงขลา  จำนวน  1  คัน  ได้รับ
การซ่อมแซมสีและตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
เชิงคุณภาพ 
รถยนต์ทางราชการมีความพร้อมและปลอดภัยต่อ
การใช้งาน 

 

รถยนต์ทางราชการมีความพร้อมและปลอดภัยต่อการ
ใช้งานเป็นที ่เรียบร้อยแล้วและสามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
ภาพก่อนดำเนินการซ่อมสีรถราชการ  หมายเลขทะเบียน  ขข 4441  สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพก่อนดำเนินการซ่อมสีรถราชการ  หมายเลขทะเบียน  ขข 4441  สงขลา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดซื้อครุภัณฑเ์ก้าอีส้ำนักงาน     
 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563       .  
2.  สถานท่ี    งานพัสดุ  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร      
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานใช้จัดห้องประชุมเลก็ตึกอำนวยการ 
3.2 เพื่อใหก้ารบรหิารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  5,000   บาท 
  นอก งปม.   5,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง   4,000  บาท 
  คงเหลือ    1,000  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว  ได้นำไปใช้ในการจัดประชุมหอ้ง

ประชุมเล็กตึกอำนวยการ 

 
เชิงคุณภาพ 
การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตัง้พื้น   
 

9.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
10.  สถานท่ี    งานพัสดุ  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
11. วัตถุประสงค ์

3.1   เพื่อจัดซื้อพัดลมตัง้พื้นใช้ในการจัดประชุมต่างๆ 
3.2  เพื่อให้การบริหารงานมีความคลอ่งตัวมากยิง่ข้ึน 

12. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  20,000   บาท 
  นอก งปม. 20,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,200  บาท 
  คงเหลือ    4,800  บาท  

13. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
พัดลมตั้งพื้น  จำนวน  4  ตัว พัดลมตั้งพื้น  จำนวน  4  ตัว  ได้นำไปใช้ในการจัด

ประชุมและกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

 
เชิงคุณภาพ 
การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 
เพิ่มความคล่องตัวในการบริการงานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 
14. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
15. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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16. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม   จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
 

17.  ระยะเวลา  ระยะเวลา  3  เดือน 
18.  สถานท่ี   สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
19. วัตถุประสงค์   

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

20.  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 40,000  บาท 
  ในงปม.              บาท 
  นอก งปม.  40,000          บาท 
    ใช้จ่ายจริง 26,520  บาท 
  คงเหลือ  13,480  บาท  

21. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

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

 
จำนวนนักเรียนที่ทำบัตรประจำตัวนักเรียนปี
การศึกษา  2563 จำนวน  442 คน 

- ปวช.1   จำนวน   271   คน 
- ปวส.1   จำนวน   171   คน 

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

 
ร้อยละ 100 
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22. ปัญหาและอุปสรรค   
6.1 การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา  2563  มีความล่าช้า จากสถาณ

การณ์โควิท-19 
6.2 นักเรียนนกัศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

10  
23. ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
 

24. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศกึษา  2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม  ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 
1. ระยะเวลาภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนพฤษภาคม  2563 เละภาคเรียนที่ 2/2563 พฤศจิกายน  2563   
2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร    และแผนการ
เรียน ประจำภาคเรียน  

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  4,347    บาท 
  ในงปม.    4,347   บาท 
  นอก งปม.                            บาท 
    ใช้จ่ายจริง    4,342   บาท 
  คงเหลือ   5            บาท  
 

5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

นักเรียนนกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรง
ตามโครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน ประจำ
ภาคเรียน 

 

นักเรียนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่  2/2562 

- ปวช. จำนวน    711   คน 
- ปวส.  จำนวน   327   คน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

- ปวช. จำนวน    660   คน 
- ปวส.  จำนวน   325   คน 

 

เชิงคุณภาพ 

เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตรงตามโครงสร้างหลกัสูตร    และแผนการเรียน 
ประจำภาคเรียน  

 

 

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

ไม่มีภาพประกอบโครงการ    เนื่องจากปีการศึกษา  2563  นักเรียนนักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียนไป
ชำระเงินที่ธนาคารกรงุไทย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม  รับรายงานตัวนักเรยีนนักศึกษาใหม ่ ประจำปีการศึกษา   2563 

 
1. ระยะเวลา  มีนาคม  –  มิถุนายน  2563 
2.  สถานท่ี   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการเพิม่ปริมาณผูเ้รียนทางด้านสายอาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกเรียน 
      สายอาชีพ 
 3.2  เพื่อผลิตกำลงัคนด้านฝีมอื เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 3.3  เพื่ออำนวยความสะดวก  และการบรกิารทีป่ระทับใจต่อผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา 
4.  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  5,870    บาท 
  ในงปม.  5,870   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 1,928   บาท 
  คงเหลือ  3,942   บาท  
 
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

-จำนวนนักเรียนนักศึกษาทีร่ายงานตัวมอบตัว  ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ   

 

นักเรียนนกัศึกษาที่รายงานตัวมอบตัวข้ึนทะเบียนเรียน 
ปีการศึกษา  2563  

- ระดับ  ปวช.1  จำนวน  271  คน 
- ระดับ  ปวส.1  จำนวน  171  คน 

เชิงคุณภาพ 

- สามารถรับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้า
ใหม่ได้คิดเป็น จากผู้ทีผ่่านการสอบวัดพื้นฐานความรู้
ทางวิชาชีพ 

 

ร้อยละ  100 
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3.1 เพื่อเป็นการเพิม่ปริมาณผูเ้รียนทางด้านสาย
อาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือก
เรียนสายอาชีพ 

3.2   เพื่อผลิตกำลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
3.3  เพื่ออำนวยความสะดวก  และการบรกิารที่
ประทับใจตอ่ผูป้กครอง และนักเรียนนกัศึกษา 
 

 
6. ปญัหาและอุปสรรค   
 การรายงานตัวนักเรียนนกัศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  ได้เกิดโรคระบาท  โรคโควิท – 19 ข้ึน  ทำ
ให้การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานทีว่างไว้  มีการปรับเปลี่ยน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  
ทำให้ งบประมาณบ้างส่วนไม่ได้นำมาใช้จ่าย  ทำให้เงินในโครงการเหลือ 
7. ข้อเสนอแนะ.............ไมม่ี  
 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
ไม่มีภาพประกอบโครงการ    เนื่องจากปีการศึกษา  2563   การรับรายงานตัวนักเรียนนกัศึกษาใหม่  ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการรับรายงานตัวตามความปลอดภัยจากโรคระบาด โรคโควิท – 19  งานทะเบียนใช้วิธีการ
โทรศัพทส์อบถามนักเรียน และผู้ปกครอง  ในการรับรายงานตัวออนไลน์ และยืนยันสทิธ์ิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม    Open House เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ระยะเวลา.............. 1  ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563..................................... 
2.  สถานท่ี............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................. ............................. 
3. วัตถุประสงค์    

1.   เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  20,000   บาท 
  ในงปม.  20,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง   7,275              บาท 
  คงเหลือ  12,735    บาท  

5.ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

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

 
   18 สถานศึกษา 
 

      500 คน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2562  
-  นักเร ียนโรงเร ียนมัธยม โรงเร ียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้าน
สายอาชีพ  
 

 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 

 

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

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

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ............. Open House เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..... Open House เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ........................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม    จัดทำวารสารประชาสมัพันธ์วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ประจำปงีบประมาณ 2563 

1.  ระยะเวลา.............. 1  ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563..................................... 
2.  สถานท่ี............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................. ............................. 
3. วัตถุประสงค์    

3.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
3.2  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
3.3  เพื่อเพิ่มปรมิาณผูเ้รียนด้านสายอาชีพ 

4.  งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  10,000   บาท 
  ในงปม.  10,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 10,000             บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
วารสารประชาสัมพันธ์  ราย  12  เดือน  พิมพ์ครั้ง
ละ  500  เล่ม  จำนวน  1  ฉบับ  ต่อปี                        
(500 ฉบับ ต่อป)ี 
 

 
วารสารประชาสัมพันธ์  ราย  12  เดือน  พิมพ์ครั้ง
ละ  200  เล่ม  จำนวน  1  ฉบับ  ต่อปี                        
(200 ฉบับ ต่อป)ี 

 
เชิงคุณภาพ 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 

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

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.............วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.....วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2563........................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปกีารศึกษา 2563 

1.  ระยะเวลา.............. 1  ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563..................................... 
2.  สถานท่ี............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................. ............................. 
3. วัตถุประสงค์    

3.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
3.2  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
3.3  เพื่อเพิ่มปรมิาณผูเ้รียนด้านสายอาชีพ 

4.  งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  3๐,000   บาท 

  ในงปม.  3๐,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง ๒๘,๔๖๔             บาท 

  คงเหลือ  -             บาท  
5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ 
-ป้ายไวนิล ขนาด 3*5 เมตร (ติดตั้งหน้าวิทยาลัยฯ)  
จำนวน  1 ป้าย 
- ป้ายไวนิล ขนาด  1*2 เมตร  (ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน ) 
จำนวน  30 ป้าย 
-โฟมบอร์ด รูปนักศึกษา ขนาด 1*1.50 เมตร (จัดบูธ)  
จำนวน 2 ป้าย 
-ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด .80*1.80 เมตร (แนะแนว) 
 จำนวน 6  ป้าย 
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ุรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 500
ใบ 
-จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จำนวน  2 สถานี 
๑. สถานีในพื้นที่อำเภอจะนะ 
๒. สถานีในพื้นที่อำเภอเทพา 
- จ้างทำสปอร์ต  จำนวน 2 สปอร์ต   
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์  จำนวน  2,000  ใบ   

 
- จำนวนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.  
ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 280 คน 
- จำนวนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.  
ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน ๑๗0 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมคัร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
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-นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนด้านสายอาชีพ  
 

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

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.............ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.....ประชาสัมพันธ์การรบัสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563........................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องพิมพง์าน สำหรบังานการเงิน   
 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานการเงิน  ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์งาน  จำนวน 1  เครื่อง 
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการงานการเงิน  และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  7,000    บาท 
  นอก งปม. 7,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 7,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
เคร ื ่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet 
Printer)จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณเครื ่องละ 
7,000 บาท 

เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer)
จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์  7440-011-
0002/632-041  สำหรับใช้ปฏิบัติงาน บริหาร
จัดการภายในงานการเงิน 

เชิงคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร รายงานต่าง ๆ  
ของงานการเงินได้อย่างมีประสทิธิภาพ และอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 

เอกสาร รายงาน ของงานการเงิน ครบถ้วน  มีคุณภาพ
และมีความละเอียด  ของเอกสารที่จัดพิมพ์ 
 

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

  
  
 
 

เครื่องพิมพง์านแบบพ่นหมกึ (อังกฤษ: Inkjet Printer) 
หมายเลขครุภัณฑ์  7440-011-0002/632-041   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรมเทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ สำหรับนกัเรียน นักศึกษา 

 
9.  ระยะเวลา  ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 ...................................................................................................  
10.  สถานท่ี    โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ..............................................................................  

11. วัตถุประสงค์    1.   เพื่อใช้เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาได้เพียงพอ 

2. เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย  เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. เพื่อใหก้ารควบคุมการเข้าออกในการใช้รถจักรยานยนต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4.  งบประมาณ  
(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   55,200   บาท 
  งปม.  55,200   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 54,350   บาท 
  คงเหลือ  850   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  700 คน มีลาน ค.ส.ล. 
ใช้สำหรบัจักรยานบยนต์ 

 
มีลานจอดรถจกัรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา  
ขนาด  3.75 x 84.00  ม.  เป็นลาน ค.ส.ล. 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา  มีความปลอดภัยในการจอด 

 
นักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอดรถฯ 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค..ในขณะทำการเทคอนกรีตมักจะเจอปญัหา ในเรื่องฝกตกทำใหห้น้าคอนกรีตไม่สวย 
7. ข้อเสนอแนะ..........................................................................- 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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อธิบายใต้ภาพ.....ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมของโครงการเทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ สำหรับนกัเรียน 
นักศึกษาทางเข้าโรงรถจะเป็นปัญหากับนกัเรียน นักศึกษามาก..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.....เทคอนกรีตลานจอดรถจักรยานยนต์ สำหรบันักเรียน นักศึกษาทางเข้าโรงรถ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม...ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานบ้านพกัครู  บ้านพักผู้อำนวยการ........ 

 
1.  ระยะเวลา........มีนาคม – มิถุนายน  2563.................................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี..บ้านพักครู  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ..................................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานบ้านพักครู  บ้านพักผู้อำนวยการ 
4. งบประมาณ  

(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   30,000   บาท 
  งปม.  30,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 20,000   บาท 
  คงเหลือ  10,000   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
1.งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ 
2.งานอุดฝ้าเพดาน 
3.งานซ่อมแซมกระจกบานเกร็ด 
4.งานซ่อมหลังคากระเบื้องลอนคู่ 

 
25  ตร.ม. 
25  จุด 
5  แผ่น 
20 แผ่น 

เชิงคุณภาพ 
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม มีคุณภาพและคงทนแข็งแรง 

 
บ้านพักครูและบ้านผู้อำนวยการได้รับการซ่อมแซม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.การซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานและให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงต่อไป... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรมซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร).. 

 
1.  ระยะเวลา....ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563............................................................ 

2.  สถานท่ี.อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ........................................................ .............. 

3. วัตถุประสงค์     1. เพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร).............................................................. .... 
                     2. เพื่อให้บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกได้ใช้บรกิาร
จัดกิจกรรม 

4.  งบประมาณ  
(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   40,000   บาท 
  งปม.  40,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 21,400   บาท 
  คงเหลือ  18,600   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
1.งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบ 12 ตร.ม. 
2.งานซ่อมกระเบื้องหลัง 8 แผ่น 
3.งานปูกระเบื้องหน้าเวที 21 ตร.ม. 
 

 
ช่างดำเนินการซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบ 12 ตร.ม. 
ช่างเปลี่ยนกระเบื้องหลัง 8 แผ่น ท่ีแตกชำรุดเสียหาย 
ช่างปูกระเบื้องหน้าเวที 21 ตร.ม.ตามรูปทรงเดิมของเวที 
 

เชิงคุณภาพ 
1.งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบ 12 ตร.ม.โดยการล้ือของ
เก่าท่ีเสียหายออกแล้วใสแผ่นฝ้าของใหม่ 
2.งานซ่อมกระเบื้องหลัง 8 แผ่นใช้กระเบื้องรูปแบบเดิม
และติดต้ังให้ม่ันคงแข็งแรง 
3.งานปูกระเบื้องหน้าเวที 21 ตร.ม.ใช้กระเบื้องแกรนนิโต้
ขนาด 60 * 60 เซนติเมตร ปูไปตามรูปโค้งของเวทีอย่าง
ม่ันคงแข็งแรง 

 
นัก้รียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ใช้
ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ...สภาพของอาคารอเนกประสงค์ท่ีชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ...หลังจากดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม...พื้น ค.ส.ล. วางที่นั่งหินเทียม............................. 

1.  ระยะเวลา  เดือนกุมภาพันธ์  2563......................................................... 
2.  สถานท่ี  หน้าสนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใช้สำหรับวางที่นั่งหินเทียม จำนวน 6 ชุด 

3.2 บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา และผู้มาตดิต่อราชการในวิทยาลัย  มีที่นัง่เพือ่การ
พักผ่อน 

4.  งบประมาณ  
(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   9,000   บาท 
  งปม.  9,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 9,800   บาท 
  คงเหลือ  -800   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
เทพื้น ค.ส.ล.  ขนาด 2 x 3 เมตร  จำนวน  6 จุด 
 

 
ได้พื้น ค.ส.ล. ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน  6 จุด 

เชิงคุณภาพ 
พื้น ค.ส.ล. ขนาด 2 x 3 เมตร ได้ระดับเดียวกับขอบฟุต
บาตถนน และมีการลาดเอียงป้องกันน้ำขังบนพื้น 
 
 

 
เป็นพื้นท่ีสำหรับวางเก้าอี้ม้าหินสำหรับให้นักเรียนนักศึกษา
บุคลากรของวิทยาลัย และบุคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ
ได้นั่งพักผ่อน จำนวน  6  จุด 

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

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ ของเดิมม้าหินจะวางอยู่บนพื้นดินจะไม่ได้ระดับทำให้มีการเอียงบ้างไม่เป็นระเบียบ ฉะน้ันจึงมีการปรับพื้นที่ใหม่
เพื่อเตรียมการที่จะเทคอนกรีต... 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้างกำลังดำเนินการเทคอนกรีต พื้นวางม้าหิน ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน  6  จุด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรมปรับภูมิทัศนบ์รเิวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ช้ัน....... 

1.  ระยะเวลา............................................................................................................................. ...................................... 

2.  สถานท่ีด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน 4 ช้ัน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................ 

3. วัตถุประสงค์      1. เพื่อให้วิทยาลัยฯมสีภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

4.  งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  20,000    บาท 
  งปม.  20,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 21,250   บาท 
  คงเหลือ  -1,250   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
ภูมิทัศน์บรเิวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน 4 ช้ัน 

 
ได้พื้นที่สำหรับให้นักศึกษาน่ังพกัผอ่นช่วงว่างจากการ
เรียน 

เชิงคุณภาพ 
ภูมิทัศน์บรเิวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการและโรง
ฝึกงาน 4 ช้ัน มีความร่มรื่นสวยงามพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

 
เป็นลานคอนกรีตที่มีความแข็งแรงและได้พื้นทีส่ำหรบั
ปลูกดอกไม้และทำสวนหย่อมต่อไป 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ในการปรับพื้นที่จะต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยในการใช้แรงงานของนักการ

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

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

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ....การปรับพื้นมท่ีต้องอาศัยแรงจากเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยแทนแรงงานคน..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..ปรับพื้นท่ีและดำเนินการเทคอนกรีตเป็นพื้นท่ีสหรับให้นักศึกษาใช้เป็นท่ีพักผ่อนต่อไป.......... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม...จัดซื้อวัสดซุ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง...... 

1.  ระยะเวลา   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563............................................................. 
2.  สถานท่ี  ทางเดินภายในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ................... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหร้ะบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.. 
4.  งบประมาณ  

(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   10,000   บาท 
  งปม.  10,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 9,951   บาท 
  คงเหลือ  49   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
โคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างถนน  จำนวน 5 หลอด 

 
เป็นโคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับติดต้ังบนเสาไฟฟ้า 
จำนวน  5  หลอด 

เชิงคุณภาพ 
โคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างถนนเป็นแบบโซล่าเซลและกันน้ำ 
จำนวน 5 หลอด พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดต้ัง 

 
เป็นหลอดไฟแบบโซล่าเซลขนาด 200 วัต  และเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยลง 

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

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ ก่อนการติดตั้งโคมหลอดไฟฟ้าแสงส่วางภายในวิทยาลัยในบางจุดจะมืดมากและอาจจะเกิดอันตรายกับนักศึกษาที่
พักภายในวิทยาลัยได้ 
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อธิบายใต้ภาพ. ดำเนินการติดตั้งโคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซล ขนาด 200 วัต และหลอดไฟจะทำงานเองเมื่อถึงเวลามืด
และเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยไปด้วย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม..ซอ่มแซมและบำรงุรักษาห้องน้ำอาคารเรียนพาณิชย์และอาคารโรงฝึกงาน.. 

1.  ระยะเวลา...... 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563........................................................ 

2.  สถานท่ี.....อาคารเรียนพาณิชย์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ....................................................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อใหห้้องน้ำห้องส้วมอาคารเรียนพาณิชย์สามารถใช้งานได้ทั้ง2ช้ันและอาคารโรงฝึกงาน 
4.  งบประมาณ  

(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   80,000   บาท 
  งปม.  80,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 38,970   บาท 
  คงเหลือ  41,030   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
1.ติดตั้งท่อโสโครกใหม่ลงไปบ่อเก็บ 
2.ยกระดับพื้นให้ห้องส้วมขึ้น 25 ซม. 
3.ปูกระเบื้องพื้นในห้องส้วม 

 
จำนวนห้องส้วม 4 ห้อง 

เชิงคุณภาพ 
ห้องน้ำห้องส้วมอาคารเรียนพาณิชย์ได้รับการซ่อมแซม 
เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
ให้บริการนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนอาคารเรียนพาณิชย์  
100 % 

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

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.ระบบท่อโสโครกทั้งห้องส้วมและโถปัสวะไม่สามารถใช้งานได้ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.หลังจากดำเนินการวางท่อโสโครกเสร็จเรียบร้อยทำให้ห้องส้วมสามารถใช้งานได้ดังเดิม. 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม.เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 15 แอมแปร์ บ้านพักครู........................ 

1.  ระยะเวลา...1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563..................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.บ้านพักครู  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ.................................................................................... ............................. 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ได้หม้อมิเตอร์ไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้า 
4.  งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  12,000    บาท 
  งปม.  12,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 5,145   บาท 
  คงเหลือ  6,855   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
บ้านพักทางราชการแบบเรือนแถว 4 ยูนิต  1 หลัง  
บ้านพักเรือนแถว 6 ยูนิต  1 หลัง  และบ้านพัก
ผู้อำนวยการ 1 หลัง 

 
จำนวน  5  ลูก 

เชิงคุณภาพ 
เปลี่ยนหมอ้มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ ของการ
ไฟฟ้า 

 
ใช้หม้อมิเตอร์ขนาด 15 แอมแปรท์ี่รบัรองมาตรฐาน 

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

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ......สภาพหม้อมิเตอร์ของบ้านพักท่ีมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน 

อธิบายใต้ภาพ..หม้อมิเตอร์ใหม่จากการดำเนินการจัดซื้อของพัสดุ  ย่ีห้อ Mitsubishi  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำบาดาล...................................................... 

1.  ระยะเวลา....ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563................................................................. ............................. 
2.  สถานท่ี.บ่อน้ำบาดาล   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ.............................................................................. ............................. 
3. วัตถุประสงค์. 

3.1 เพื่อจัดซ้ือเครื่องปั้มน้ำบาดาล................................................................................. .............................................. 
4.  งบประมาณ  

(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   20,000   บาท 
  งปม.  20,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 18,000   บาท 
  คงเหลือ  2,000   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
ปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 

 
จำนวน  1  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
ระบบประปาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีประสิทธิภาพกับการ
ใช้งาน 

 
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีน้ำใช้
ในชีวิตประจำวัน  และใช้ในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย 

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

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ...สภาพของเครื่องปั้มน้ำบาดาลตัวที่ชำรุดเสียหายทำให้ระบบน้ำของวิทยาลัยมีปัญหา................... 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ...ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปั้มบาดาลตัวใหม่ลงไปในบ่อทำให้ระบบน้ำของวิทยาลัยกับมาใช้ได้ดังเดิม
............................. 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรมเป่าทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล............................ 

1.  ระยะเวลา..กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม  2563........................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี..งานอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ..................................................................................... .............. 
3. วัตถุประสงค์  1.  เพื่อฟื้นสภาพของบ่อน้ำในบ่อบาดาลที่มีอายุการใช้งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทราย

เข้าบ่อ 
2.  เพื่อให้น้ำในบ่อบาดาลสะอาดและประสิทธิภาพการให้น้ำดีขึ้นดังเดิม 

4.  งบประมาณ  
(  / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  24,000    บาท 
  งปม.  24,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 24,000   บาท 
  คงเหลือ  0   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
บ่อน้ำบาดาลวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

 
จำนวน  2  บ่อ 

เชิงคุณภาพ 
เป็นบ่อน้ำบาดาลท่ีให้น้ำใสสะอาดและประสิทธิภาพการให้
น้ำดีขึ้นดังเดิม 
 

 
บ่อบาดาลท้ัง 2 บ่อมีน้ำท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค ................................................ไม่มี 
7. ข้อเสนอแนะ.จะต้องเข้าแผนทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลทุกๆ 2 ปีเพื่อให้อายุการใช้งานของบ่อน้ำยาวนาน… 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ........สภาพบ่อน้ำบาดาลก่อนเริ่มดำเนินโครงการเป่าทำความสะอาดบ่อ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ....ทำการเป่าบ่อทำความสะอาดจนน้ำใสสะอาดและนำชุดปั้มลงบ่อบาดาลดังเดิม จำนวน 2 บ่อ........... 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม   จัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปงีบประมาณ  2563 

 
1.  ระยะเวลา    ปีงบประมาณ  2563  ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 )    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  6,150   บาท 
  งปม.  10,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง   6,150  บาท 
  คงเหลือ    3,850  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 

 

แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี
งบประมาณ  2563  จำนวน 50 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  

 

มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ คิดเป็นร้อยละ  82.58 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม   จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5  ปี  ( 2564 – 2568) 

 
1.  ระยะเวลา    ปีงบประมาณ  2563            .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5  ปี  ( 2564 – 2568) 

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

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5  ปี  ( 2564 – 
2568) 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

เชิงคุณภาพ 

การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  ในระยะเวลา  5   ปี 

- 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 

     8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   -      
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2   
 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    อาคารเรียน 4 ช้ัน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
3.2 เพื่อใหร้ะบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรบัการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา และรองรบัระบบงาน และภารกจิต่างๆ ของครู และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  21,000    บาท  
  นอก งปม. 21,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 21,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

(Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 

ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 
หมายเลขครุภัณฑ์  7440-012-0004/632-002  
สำหรับใช้กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เชิงคุณภาพ 
          เพ ิ ่ มประส ิทธ ิ ภาพระบบ เคร ื อข ่ าย
อินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ครบทุก
ช้ัน ทุกห้องเรียน   

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค 
จะนะ สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   พัฒนาศักยภาพศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปีการศึกษา 2562 

 
1.  ระยะเวลา    เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563    .  
2.  สถานท่ี     

2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.3 ห้องสืบค้นข้อมลู (หอ้งสมุด) ช้ัน 2 อาคารพาณิชยกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อพฒันาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อสร้างความตระหนกั และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลแก่นกัเรียน นักศึกษา และครูทีป่รกึษา 
3.3 เพื่อช่วยให้การดำเนินการกรอกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุัน 

4. งบประมาณ  
(    )   มีค่าใช้จ่าย (  ✓  )  ไม่มีคา่ใช้จา่ย 
 จำนวน  -    บาท  
  นอก งปม. -              บาท 
    ใช้จ่ายจริง -   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกช้ันปี 

จำนวน 993 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
          นักเร ียน นักศึกษา ตระหนักและเห็น
คุณค่าและเกิดความเข้าใจการปรับปรุงข้อมูล ใน 
www.v-cop.go.th 

 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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1.  ชื่อโครงการข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 6  พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ 
    ตัวชี้วัด 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วมในการสง่เสริมการจัดการศึกษา 
    2.  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยใหส้มบูรณ์เป็นปจัจบุัน 
 2. เพื่อใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 1. เขียนโครงการ 

2. ขออนุมัตโิครงการ 
3. ขออนญุาตดำเนินโครงการ 
4. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
5. จัดเตรียมข้อมลูเอกสารการดำเนินโครงการ 
6. จัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 100 เลม่ งบประมาณ 8,000 บาท 
7. ดำเนินโครงการตามเวลาที่กำหนด 
8. รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
9. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
10. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต ์

4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น   8,000   บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จำนวน 100 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
 มีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data Management Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. ผลท่ีได้รับ 
 1. มีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data Management Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมทุกด้าน 
 2. มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จำนวน 100 เลม่ สามารถ นำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนา และวิเคราะหห์าประสทิธิภาพของสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 การรวบรวมข้อมลูบางประการมีความล่าช้า เพราะจะต้องนำมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 - 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องพิมพง์าน สำหรบั งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมฯ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานส่งเสริมผู้ประกอบการ   และงานอืน่ ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  22,000    บาท 
  นอก งปม. 22,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 22,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื ่อง  หมายเลข
ครุภัณฑ์  7440-001-0001/632-212  สำหรับ
ใช้ปฏิบัติงาน บริหารจัดการภายในงานวิจัยฯ 

เชิงคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร รายงานต่าง ๆ  
ของงานการเงินได้อย่างมีประสทิธิภาพ และอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

เอกสาร รายงาน ของงานการเงิน ครบถ้วน  มีคุณภาพ
และมีความละเอียด  ของเอกสารที่จัดพิมพ์ 
 

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

  
  
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์  7440-001-0001/632-212   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม โครงการประชุมทางวิชาการ 
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมฯ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถ่ินโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที 
3.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพฒันาท้องถ่ินในกลุม่นักวิจัย 
๓.3 เพื่อสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพรผ่ลงานการวิจัยของนกัวิจัยของ
วิทยาลัย  

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  2,000    บาท 
  นอก งปม. 2,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 2,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท   

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

จำนวน  1 - 2 คน 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 1-2 คน  
ม ีความร ู ้และสามารถสร ้างผลงานวิจ ัยอย ่ าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ 80 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดทำรปูเล่มวิจัยทางด้านการศึกษาพัฒนารปูแบบ และคุณธรรม จริยธรรม 
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมฯ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.2 เพื่อพฒันาศักยภาพของผูบ้รหิาร ครูและบุคลากร 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  2,500    บาท 
  นอก งปม. 2,500   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 2,500   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือทีเ่ป็นเอกภาพ 1 รูปแบบ 

รายงานรูปเล่มวิจัยด้านด้านศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
จำนวน 10 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
รายงานรูปเล ่มวิจ ัยด้านด้านศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม จำนวน 10 เล่ม 

เอกสาร รายงานรูปเล่มวิจัย  
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม   รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   

ปีการศึกษา  2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ) 
1.  ระยะเวลา    1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้ความรู ้มาตรฐานการอาชีวศึกษากับบุคลากรภายในวิทยาลัย เพื่อเตียมข้อมูลการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

3.2  เพื่อนำผลการจัดการความรู้ไปปรับใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR)  ประจำปีการศึกษา 2562 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  2,800    บาท 
  งปม.  5,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 2,800   บาท 
  คงเหลือ  2,200   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   

- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562 

- มาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

- มาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี
การศึกษา 2562  จำนวน 20 เล่ม 

- จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562  จำนวน 20 เล่ม 

- บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ ผ่านระบบ Vesar 

 

เชิงคุณภาพ 

ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  

 

 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศ ึกษา ม ีผลการประเม ินค ุณภาพของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ระดับคะแนน 
95.60 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม   ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบงานประกันคุณภาพ  
1.  ระยะเวลา    วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563.  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้นำความรูจ้ากการศึกษาดูงานมาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
3.2  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ในอนาคต 
3.3  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  600    บาท 
  งปม.  2,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง    600   บาท 
  คงเหลือ  1,400   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   

ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าศึกษาดู
งาน ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา 

 

จำนวน 15 คน 

 

ชิงคุณภาพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การจัดทำมาตรฐานการศึกษา 
และการบรหิารจัดการด้านอาชีวศึกษา 

 

 

ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้เรียนรู้แนว
ทางการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
บริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการความรู ้จาก
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมองใน
การทำงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของ
สถานศึกษา 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายพัฒนากิจกรรม  
นักเรียน นักศึกษา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ แข่งขันกีฬาภายในตา้นภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2562  

“ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งท่ี  21 
ระหว่างวันท่ี  30  มกราคม  -  7  กุมภาพันธ์  2563 

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

1.  ระยะเวลา 

วันที่  30  มกราคม  -  7 กุมภาพันธ์  2563 

2. สถานท่ี  

ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อำเภอจะนะ  จงัหวัดสงขลา 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีการพฒันาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสังคม 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมทำกจิกรรทางด้านกีฬา  -  กรีฑา 
3.4  เพื่อให้นักเรีย นักศึกษา  ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  มีระเบียบวินัย  รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย
3.5 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา  ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
3.6  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 

4. งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  25,171   บาท 
  งปม.  50,147        บาท 
    ใช้จ่ายจริง 25,171      . บาท 
  คงเหลือ  24,976      . บาท  
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5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  735  คน 
บุคลากร  เข้าร่วม  90  คน 
 
 

 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  698  คน   
คิดเป็นร้อยละ  94.97 
บุคลากร  เข้าร่วม  93  คน 
คิดเป็นร้อยละ  93.33 

แข่งขันกีฬา     6  ประเภท  กรีฑา    6 รายการ   แข่งขันกีฬา     6  ประเภท  กรีฑา    6 รายการ   
กีฬาพื้นบ้าน  3  รายการ กีฬาพื้นบ้าน  3  รายการ 
นักกีฬา    ตัวจริง  จำนวน  100  คน นักกีฬา    ตัวจริง  จำนวน  100  คน 
             ตัวสำรอง  จำนวน  35  คน              ตัวสำรอง  จำนวน  35  คน 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษา  ทุกคน  มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬา   
-  นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงออกความสามารถด้าน
กีฬาอย่างเต็มความสามารถ 
-  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่
คณะ  สามารถทำงานเป็นทีม  และแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำ 

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

6. ปัญหาและอุปสรรค-  ไม่มี  - 

 

7. ข้อเสนอแนะ-  ไม่มี - 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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คำ 

อธิบายใต้ภาพ 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2562  “ทุ่งพันตันเกมส์”  
ครั้งที่  21  วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำอธิบายใต้ภาพ  
 การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ระหว่างวันที่  30  มกราคม  -  7  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สนามกีฬา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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คำอธิบายใต้ภาพ 
 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1.  ชื่อโครงการ   กจิการกองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและบรูณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม  และความเป็นพลเมือง 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ลกูเสือวิสามญั  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.  เพื่อให้ลกูเสือวิสามญั  เป็นผู้ที่มรีะเบียบวินัย  มีความรบัผิดชอบในสังคม 
3.  เพื่อให้ลกูเสือวิสามญั  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
4.  เพื่อให้ผูก้ำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ 

 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 

1.  วางพวงมาลา  วันมหาธีระราชเจ้า   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  วันที่  25   
    พฤศจิกายน  2562  ณ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
2.  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  วันที่  25  - 27   
     กุมภาพันธ์  2563  ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ  โดยร่วมกับ 
 -  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
 -  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสงิหนคร 
 -  วิทยาลัยการอาชีพเบตง 
3.  ลูกเสอืระดบัภาค  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  
4.  ลูกเสอืวิสามญั  จิตอาสา  ปีการศึกษา  2562  -  2563 
5.  พิธีเตรียมรบัลกูเสือวิสามญั  (ประดับแถบ  2  สี) ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
6.  พิธีเข้ารับเตรียมลกูเสือวิสามัญ  (ประดับแถบ  3  สี)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
7.  พิธีเดินสวนสนามเนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 

 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  68,300  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน  ระดบัช้ัน  ปวช.  1  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  90 
 เชิงคุณภาพ 

1.  ลูกเสอืวิสามญั  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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2.  ลูกเสอืวิสามญั  เป็นผูท้ี่มรีะเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
3.  ลูกเสอืวิสามญั  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
4.  ผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสอื 
      วิสามัญ 

 
7. ผลท่ีได้รับ 

1.  ลูกเสอืวิสามญั  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.  ลูกเสอืวิสามญั  เป็นผูท้ี่มรีะเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
3.  ลูกเสอืวิสามญั  ปฎิบัติตนตามคำปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
4.  ผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสอื 
      วิสามัญ 

 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 -  ไม่มี  - 
9. ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี  - 
 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

1. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีการศึกษา  
2562  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ , ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา , วิทยาลัยการอาชีพนาทวี , วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร , วิทยาลัยการอาชีพเบตง  ระหว่างวันที่  25  -  27  กุมภาพันธ์  2563  ณ  
ค่ายลูกเสือช่ัวคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ  ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

 
1. ระยะเวลา 17   ธันวาคม  2563                                                                              

10  กันยายน  2563                                                                               
2. สถานท่ี  ห้องประชุมทุ่งพันตัน  ช้ัน  3 อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                     

สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                                              
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่ออบรมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
     จราจร มารยาทในการขับข่ีและรู้จกัวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
3.2  เพื่อให้นักเรียน  ที่เข้าร่วมโครงการฯ รูจ้ักใช้และเห็นประโยชน์ของการสวมหมวกกันน๊อค  
3.3  เพื่อสร้างแกนนำในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการป้องกันควบคุม อบุัติเหตุจราจร 

4. งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  3,000           บาท 
    ในงปม.  3,000   บาท 
    นอก งปม.      -             บาท 
      ใช้จ่ายจริง 3,000   บาท 
    คงเหลือ         0   บาท  
 
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
    นักเรียน  ระดับช้ัน  ปวช.  2 
 

 
17 ธ.ค. 63  เข้าร่วม   127 คน 
10 ก.ย. 63  เข้าร่วม     60 คน 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับข่ีรถจกัรยานยนต์
อย่างปลอดภัย   
    นกัเรียน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
 

 
 
 
 
17 ธ.ค. 63 เข้าร่วม  123 คน คิดเป็นร้อยละ 96.85 
10 ก.ย. 63  เข้าร่วม   60  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
6. ปญัหาและอุปสรรค 
-  ไม่มี - 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี  - 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา  วันที่  17  ธันวาคม  2562   ภาคทฤษฎีปฏิบัติ  
ณ  ห้องประชุมทุ่งพันตัน  ช้ัน  3  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
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อธิบายใต้ภาพ 

 โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา  วันที่  17  ธันวาคม  2562   ภาคทฤษฎีสาธิต  
ณ  บริเวณสนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประธานพิธีเปิดโครงการขับข่ีปลอดภัยสร้าง
วินัยจราจรในสถานศึกษา   วันที่  10  กันยายน  2563  และการอบรมภาคทฤษฎีปฏิบัติ  ณ  ห้องประชุมทุ่ง
พันตัน  ช้ัน  3  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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อธิบายใต้ภาพ 

 โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา  วันที่  10  กันยายน  2563  ภาคทฤษฎีสาธิต        
ณ  บริเวณสนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา  2563 
 

1. ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2563   -  5  กุมภาพันธ์  2563                                                 
2. สถานท่ี  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา                                                                      

ณ  จังหวัดภูเก็ต                                                                                    . 
ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                              . 

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

4.  งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 70,000  บาท 
   ในงปม.  70,000  บาท 
   นอก งปม.               บาท 
     ใช้จ่ายจริง 128,018  บาท 
   คงเหลือ   - 58,018  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

ระดับสถานศึกษา 

        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดบัสถานศึกษา 

        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับสถานศึกษา 

 
 

4  รายการ 

849  คน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดบัอศจ. 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับอศจ. 

 

14  รายการ 

31  คน 

ระดับภาคใต ้

        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดบัภาคใต้ 
        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับภาคใต้ 

 

1  รายการ 

6  คน 
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ระดับชาต ิ

        แข่งขันทักษะพื้นฐานระดบัชาติ 

        ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับชาติ 

 

1  รายการ 

4  คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  และมีภาวะความเป็นผู้นำ  และเพื่อเป็น
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาสูร่ะดับภาค  และ
ชาติ  ต่อไป 

 
นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  และมีภาวะความเป็นผู้นำ  และเพื่อเป็น
ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาสูร่ะดับภาค  และ
ชาติ  ต่อไป 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

-   ไมม่ี - 
7. ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี - 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
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อธิบายใต้ภาพ 

 การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  อำเภอเมือง  จงัหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

  อธิบายใต้ภาพ 

 การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค  ภาคใต้    ณ  จังหวัดภูเก็ต 
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อธิบายใต้ภาพ 

 การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.  ชื่อโครงการอนรุักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม  และความเป็นพลเมือง 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย 
2.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
3.  เพื่อปลกูฝงันักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รกัษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยคงไว้สืบไป 
4.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกจิกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ  

 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 วันที่  13  ตุลาคม  2563  วางพวงมาลา  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ 

วันที่  23  ตุลาคม  2563 วางพวงมาลา  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ 
 วันที่  27  ธันวาคม  2563 กิจกรรมทำบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   

และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 
วันที่  3  กรกฎาคม  2563 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  ณ  วัดโคกทราย  

ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จงัหวัดสงขลา 
วันที่  30  กรกฎาคม  2563 กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563 
วันที่  24  กรกฎาคม  2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันที่  11  สิงหาคม  2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 
 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั ้งสิ้น  60,750  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  90% 
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 เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้มีความรู้  และตระหนักในคุณค่า 
       ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
2.  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร  ได้ร่วมกันแสดงความเคารพ  ยกย่อง  สืบสานวัฒนธรรม 
       และประเพณีของไทย 
3.  นักเรียน นักศึกษา   บุคลากร มีจิตสำนึกรักษ์  ในความเป็นไทย  และเป็นเยาวชนคนดีของชาติ 
4.  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  เกิดความรัก  สามัคคี  ในหมู่คณะ 

 
7. ผลท่ีได้รับ 

1.  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้มีความรู้  และตระหนักในคุณค่า 
       ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
2.  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร  ได้ร่วมกันแสดงความเคารพ  ยกย่อง  สบืสานวัฒนธรรม 
       และประเพณีของไทย 
5.  นักเรียน นักศึกษา   บุคลากร มจีิตสำนึกรักษ์  ในความเปน็ไทย  และเป็นเยาวชนคนดีของชาติ 
6.  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  เกิดความรกั  สามัคคี  ในหมู่คณะ 

 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 -  ไม่มี  - 
9. ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี  - 
 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
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 กิจกรรมวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  วันที่  13  ตุลาคม  2563  ณ  ศาลาประชาคม  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

    
กิจกรรมวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยะมหาราช   วันที่  23  ตุลาคม  2563  ณ  ศาลาประชาคม  

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2563  วันที่  27  ธันวาคม  2563  ณ  สนามฟุตซอล   

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

      
 

      
  
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  วันที่  3  กรกฎาคม  2563  ณ  วัดโคกทราย  ตำบล
จะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
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 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา  68  
พรรษา  28  กรกฎาคม  2563 ในวันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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 กิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563 วันที่ 30  กรกฎาคม  2563  ณ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
1. พิธีไหว้ครูช่าง  เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563 

 

      
 

      
2. กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563 

      
3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563   
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  1. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชินีพัน
ปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563 (วันแม่แห่งชาติ)  วันที่  11  สิงหาคม  
2563  ณ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  โดย นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และครู
ประจำแผนกวิชา  ถวายเครื ่องราชสักการะ   เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563 
(วันแม่แห่งชาติ)  
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  2. คณะผู้บรหิาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563 (วันแม่แห่งชาติ)   

      
  3. กิจกรรมอบทุนการศึกษา  เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563 
(วันแม่แห่งชาติ)   
 

      
  4. นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ ์  ผู ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  กล่าวให้โอวาทนัก เรียน 
นักศึกษา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563 (วันแม่แห่งชาติ)  และถ่ายภาพร่วมกัน 
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1.  ชื่อโครงการ  เทคนิคจะนะจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ” 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีค่านิยม “เกิดมาต้องตอบแทนบญุคุณแผ่นดิน” 
2. วัตถุประสงค ์

1.   เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  
2.  เพื่อทำความสะอาดและปรับปรงุภูมิทัศน์ถนนใหม้ีสภาพดีข้ึนตามความเหมาะสม 
3. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียนนกัศึกษา                    
     วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพฒันาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมูบ่้าน 

3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 ทำความสะอาดพื้นทีบ่รเิวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และ 
 ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  2,000  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา 

5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    750  คน 
  บุคลากร       95    คน 
 เชิงคุณภาพ 

1.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วม เพือ่ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรงุภูมิทัศน์ถนนให้มสีภาพดีข้ึนตาม

ความเหมาะสม 
3.  บุคลกร นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมูบ่้าน 
 
7. ผลท่ีได้รับ 

1.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีสภาพดีข้ึนตาม

ความเหมาะสม 
3.  บุคลกร นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร  นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 -  ไม่มี  - 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี  - 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
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คำอธิบายใต้ภาพ 
 คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และนักเรียน นักศึกษา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ เทคนิคจะนะ      
จิตอาสา  “ทำความดีด้วยหัวใจ”  ครั ้งที ่  1  ประจำเดือนตุลาคม  2562  ณ ถนนสายจะนะ - หาดใหญ่               
หน้าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และภายในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 

 
1.  ระยะเวลา วันพฤหัสบดี    ที่  19  ธันวาคม  2562                                                        
2.  สถานท่ี  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                                              
3. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียน  การสอน  และระเบียบวินัยในการดํแลนักเรียน นักศึกษา  
2.  เพื่อประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนข้อมลูในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  เพื่อลดปญัหาการออก 
    กลางคัน   

4.  งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  7,037   บาท 
  งปม.  7,037   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 7,037   บาท 
  คงเหลือ         0   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  773  คน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

 
ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  720  คน 
คิดเป็นร้อยละ  93.14 

เชิงคุณภาพ 
1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียน  การสอน  
และระเบียบวินัยในการดูแลนักเรียน นักศึกษา   
2.  เพื่อประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนข้อมลูใน
การแก้ปญัหาต่าง  ๆ  เพื่อลดปญัหาการออกกลางคัน   

 
1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียน  การสอน  
และระเบียบวินัยในการดูแลนักเรียน นักศึกษา   
2.  เพื่อประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนข้อมลูใน
การแก้ปญัหาต่าง  ๆ  เพื่อลดปญัหาการออกกลางคัน   

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี  - 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. ใช้ระยะเวลาในการประชุมน้อยกว่าน้ี 
2. ผู้ปกครอง – อาจารย์ ต้องพบปะให้บ่อยขึ้น 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เวลา 08.00 - 08.30
น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 
 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  พบผู้ปกครอง  การดูแลนักเรียน นักศึกษา  
ให้มาเรียน  การเรียนสายอาชีพเรียนแล้วมีงานทำ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของอำเภอจะนะ  จะรองรับนักเรียน 
นักศึกษา  ที่จบสายอาชีพได้เยอะ  ขอความร่วมมือผูป้กครองดูแลไม่ให้นกัเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด   
 นางนฤมล  เพ็ญมาศ  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิชาการ  พบผูป้กครอง  ช้ีแจงหลักการประเมินผลการเรียน  
การมาเรียน  และการจบการศึกษาตามหลักสูตรของนกัเรียน นักศึกษา 
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 นายศราวุธ  ชุมภูราช  ครูชำนาญการ  ทำหน้าที่แทนรองผูอ้ำนวยการฝ่ายพฒันากจิการนกัเรียน 
นักศึกษา  พบผู้ปกครอง  ช้ีแจงการประพฤติตนของนกัเรียน นักศึกษา  การแต่งการ  การมาเรียน  การดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียน นักศึกษา  ให้เข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ  ได้จัดให้  และการแก้กจิกรรม
หน้าเสาธง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำอธิบายใต้ภาพ 
 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา  ที่
เรียนดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าจะนะ  จำนวน  4  ทุน  ๆ  ละ  5 ,000  
บาท 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษา  ด้าน
ความเป็นผู้นำ ทีม่ีจิตอาสาช่วยเหลือกจิกรรมของวิทยาลัยฯ  เสียสละเวลา  ในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 

 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตร  นักเรียน นักศึกษา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ทำความดีตามโครงการ  ของหายได้คืน 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตรนกัเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ระดับเหรีญเงิน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่  ครั้งที่  
30  ประจำปีการศึกษา  2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตรนกัเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะเครื่องยนตเ์ลก็  ระดับภาค  ภาคใต้   

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 

นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตรนกัเรียน นักศึกษา  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรีไทย  ประเภทเครื่องดนตรจีะเข้  ระดับภาค  ภาคใต้   

  

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 

 นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มอบเกียรติบัตรนกัเรียน นักศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ระดับเหรีญเงิน  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่  ครั้งที่  
30  ประจำปีการศึกษา  2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์  วงศ์หล่อ  ครูชำนาญการพเิศษ  ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคจะ
นะ  มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดบัชาติ  ครั้งที่  29 ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 
คำอธิบายใต้ภาพ 
 คณะผู้บรหิาร  ครู  และนักเรียน นักศึกษา  ที่ได้ทำความดีและสร้างช่ือเสียงให้กบัวิทยาลัยฯ  ถ่ายภาพ
รวมกัน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม  ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 

1.  ระยะเวลา 13  กุมภาพันธ์  2563 
2.  สถานท่ี  แผนกวิชาช่างยนต์ อาคารใหม่ 1 ช้ัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1. เพื่อเสรมิสร้างลักษณะทีพ่ึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษา กอ่นจบการศึกษา 
3.2. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพรอ้มออกสูส่ถานประกอบการ 
3.3. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา มีแนวทางเลือกและทิศทางที่ดีในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   
3.4. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา รับประกาศนียบัตร ผูส้ำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

4.  งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   20,000   บาท 
  งปม.  20,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง  5,300   บาท 
  คงเหลือ  14,700   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
    นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2   
    ที่สำเรจ็การศึกษา 
 

 
นักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2      
ที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯเกินร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษา  มีความพร้อม และมั่นใจ       
   ในการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ 

 
นักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3  และ ปวส.2  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  สถานประกอบการมาให้คำแนะนำ เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพรอ้มและความมั่นใจ 
          ในการออกไปสู่สงัคม  และแนวทางการศึกษาต่อ หรอืการประกอบอาชีพ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีการศึกษา 2563 

1. ระยะเวลา 1  กรกฎาคม  2563 
2. สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี มีความรัก สามัคคีต่อกัน 
3.2. เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
3.3. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ด ี
3.4. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรบัตัวให้เข้ากับเพือ่น ๆ และสถานที่อย่างเหมาะสม 
4.  งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   15,000   บาท 
  งปม.  15,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง   4,010   บาท 
  คงเหลือ            10,990   บาท  
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
    นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 226 คน 
    นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 จำนวน 183 คน 
 

 
นักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1      
เข้าร่วมโครงการฯเกินร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม   
   จริยธรรม 

 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  และมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ปรับตัวใหเ้ข้ากับ
เพื่อน ๆ และสถานที่อย่างเหมาะสม 

 
 
 
6. ปญัหาและอุปสรรค 
- 
7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับนกัเรียน นักศึกษา และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กบั
นักเรียน นักศึกษาใหม ่
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม  แนะแนวศึกษาต่อ 

 
1. ระยะเวลา เดือนธันวาคม  2562  –  พฤษภาคม  2563 
2.สถานท่ี  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม สะบ้าย้อย นาทวี  สะเดาและ
อำเภอเมือง 
3.วัตถุประสงค ์
3.1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
3.2. เพื่อให้นกัศึกษาที่กำลังจะสำเรจ็การศึกษา เข้ามาสมัครเรียนต่อเพิ่มมากขึ้น 
3.3.   เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ  โรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง 
4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (  )  ไม่มีคา่ใช้จา่ย 
 จำนวน   5,000   บาท 
  งปม.  5,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง    -   บาท 
  คงเหลือ  5,000   บาท  
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา   
    ปีที่ 3 และ 6 หรือเทียบเท่า 

 
นักศึกษาที่กำลงัจะสำเร็จการศึกษา เข้ามาสมัคร
เรียนต่อเพิ่มมากขึ้นวิทยาลัยฯ 

 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รบั  
    โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
6. ปญัหาและอุปสรรค 
- 
7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอจะนะ เทพา นาหมอ่ม สะบ้าย้อย นาทวี  
สะเดา    
                    และอำเภอเมือง 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการเชญิวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา 

 
1.  ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม  2563 
2. สถานท่ี  แผนกวิชา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทันตามเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นจากห้องเรียน 
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป 
4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  25,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 4,800.....  บาท 
  คงเหลือ  20,200.....  บาท  
5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน ระดับ ปวช.1  8  สาขางาน  
นักเรียน (ศูนย์สะเดา) 4 สาขางาน 
 
 

ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
เน่ืองจาก เปิดการเรียนการสอนล่าช้า  ในภาคเรียนที่ 
1/2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

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

 
- นักเรียน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากห้องเรียน  และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตต่อไปได้  
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 2 แผนกวิชา คือ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค...........- 
7. ข้อเสนอแนะ........................- 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

             หนังสือเชิญวิทยากร มาให้ความรู้                                    รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1. ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562- -กันยายน  2563 

2. สถานท่ี วิทยาลัยที่กำหนดจัดการแข่งขัน ระดับอศจ.  ระดับภาค  และระดับชาติ 

3.วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแต่ละรายวิชา 

เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  50,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 108,494   บาท 
  คงเหลือ  - 58,494   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านวิชาการและทักษะ
วิชาขีพ  
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพ  
 
 

 
มีนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพ  
เพิ่มขึ้น  เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติ  และประกอบอาชีพได้ 

เชิงคุณภาพ 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมใน
ระดับภาค ระดบัชาติ ร้อยละ 80 
 
 
 

 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้ผ่านคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้  แต่นักเรียน นักศึกษา ก็ได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพในครั้งต่อไปได้ 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค...........- 

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

 

 

 

 

 

 

 

                หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  เพื่อนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

                                   เกียรติบัตรท่ีได้รับ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
1. ระยะเวลา วันที่  23  -  30  มกราคม  2563   
2. สถานท่ี โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันากำลงัคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ 
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้ในเชิงปรมิาณ  
    และเชิงคุณภาพ 

 3. เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น   15,000   บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 6,876   บาท 
  คงเหลือ  8,124   บาท  
 
5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ 
มีการเปิดสอน/ให้ความรู้ในแต่ละแผนกวิชา จำนวน 6 แผนก
วิชา 6 รายวิชา 
 
 

 
- ได้มีการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของแต่ละพื้นที่   
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ 
เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ 
 
 
 

 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

1. การกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการ 
2. การเดินทาง 

7. ข้อเสนอแนะ   ไม่มี 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
 

รายวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน  โดย นายนิโรจน์  เพ็งศรี  ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 
 

 

 

 

 

 

รายวิชางานปูน  โดย  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
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1.  ชื่อโครงการ  สะพานเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 6  พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ 
    ตัวชี้วัด 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วมในการสง่เสริมการจัดการศึกษา 
    2.  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ 
 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1 กิจกรรมลงนามความร่วมมอื 
  1. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
  2. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
  3. โรงเรียนจะนะวิทยา 
  4. โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 
  5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอจะนะ 
 3.2 กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ 
  1. ฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
  2. ฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ 
  3. ฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
  4. ฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  15,000  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 มีการเปิดสอน/ให้ความรู้ ในแต่ละแผนกวิชา  จำนวน  6  แผนกวิชา 6 รายวิชา 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ในการเรียนรู้   เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
และประกอบอาชีพได้  
 
7. ผลท่ีได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรูเ้พิ่มข้ึน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการอาชีพ 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
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 1. การกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการ     
 2. การเดินทาง 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 

      
รายวิชาการพิมพ์ซลิค์สกรีน 

 

      
รายวิชางานปูน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ นิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

1. ระยะเวลา  ตุลาคม 2562  - กุมภาพันธ์  2563  
2. สถานท่ี  แผนกวิชา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความจำเป็นและความต้องการนิเทศ 
2. เพื่อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 
3. เพื่อดำเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ 
4. เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  8,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง -   บาท 
  คงเหลือ  8,000   บาท  
 
5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ 
ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
หัวหน้าแผนกวิชา และครูนิเทศกันเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 
 
 

 
ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  ได้รับ
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อนำไป
ปรับปรุง  พัฒนาตนเองต่อไป  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความ
คาดหวังของหลักสูตร 
 
 
 

 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับ
นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านเน้ือหาการเรียนรู้   
ด้านประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค.............. 
7. ข้อเสนอแนะ..............- 
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9. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

             คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ                               บันทึกแจ้งกำหนดการนิเทศ 

 

 

 

 

 

                       ตารางการนิเทศ                                                        รายงานผลการนิเทศ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ เตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (V-NET)  ประจำปีงบประมาณ  2563 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  21  พฤศจิกายน  2562  ถึงวันที่  23  มกราคม  2563 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 
 3.2  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 3.3  เพื่อนักเรียน  นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  2,000    บาท 
  ในงปม.   2,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง     0     บาท 
  คงเหลือ      2,000   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

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

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้าเตรียม
ความพร้อมกอ่นการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา
ระดับชาติฯ จำนวน   356  คน 

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

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ได้เข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ จำนวน  356  คน 

 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
    

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

          
 

 การเตรียมตัวก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปกีารศึกษา  2562 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
1.  ระยะเวลา    ภาคเรียนที่  2/2562 (ระหว่างวันที่  17 – 21 กุมภาพันธ์  2563) 

ภาคเรียนที่  1/2563 (ระหว่างวันที่  26 – 30 ตุลาคม  2563) 
2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  และปลายภาคเรียนที่  
1  ปีการศึกษา  2563 

 3.2  เพื่อสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
 3.3  เพื่อประเมินผล  สรุปผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน 
  

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  23,000    บาท 
  ในงปม.  23,000   บาท 
  นอก งปม.                    บาท 
    ใช้จ่ายจริง 23,000    บาท 
  คงเหลือ        0    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ัน 
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563  
และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  
จำนวน  1,007 คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้าสอบ
ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
จำนวน 1,007 คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้ารบั
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2562  และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  
จำนวน  1,001 คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้ารบั
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  
และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  ได้เข้าสอบ คิด
เป็นรอ้ยละ 99.40  

 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
6.1  นักเรียน  นักศึกษา ไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ 
6.2  นักเรียน  นักศึกษา ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยหรอืใช้ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาในข้อสอบ    
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7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   

 

            
 

          
 

การสอบประเมินผลปลายภาคเรียน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปีงบประมาณ  2563 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  25-26  มกราคม  2563 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 3.2  เพื่อนำผลการทดสอลทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3.3  เพื ่อนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประเมินผลมาตรฐานการศึกษา 

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  5,100    บาท 
  ในงปม.   5,100    บาท 
  นอก งปม.                บาท 
    ใช้จ่ายจริง  2,520     บาท 
  คงเหลือ      2,580    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  356  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้า
สอบทางการศึกษาระดบัชาติฯ จำนวน 356 คน  

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

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ทีเ่ข้า
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ จำนวน  
270  คน    

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

    
7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   
 

          
 
 

          

 
 
 การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปกีารศึกษา  2562  ระดับช้ัน
ปวช.3  วันเสาร์  ที่  25  มกราคม  2563  ระดับปวส.2  วันอาทิตย์  ที่  26  มกราคม  2563  ณ  สนามสอบ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1.  ชื่อโครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. วัตถุประสงค ์
 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น     49 ,610  บาท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. จำนวน  
44,510 บาท, วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน  5,100 บาท)   
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 จำนวน  306  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  นักศึกษ ระดับชั ้นปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ทุกคน 
7. ผลท่ีได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  
2562 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 นักเรียน  นักศึกษาบางคนไม่พาบัตรประจำตัว         
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี - 
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10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

    
การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562  

ศูนย์สอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับงานวัดและประเมินผล  

ประจำปีงบประมาณ  2563 
1.  ระยะเวลา    วันที่  27  พฤศจิกายน  2562 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน 
 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุ้มค่ากับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3.3 เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลภายในงานวัดและประเมินผล  

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  29,000    บาท 
  ในงปม.  29,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 29,000    บาท 
  คงเหลือ      0    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  เครื่อง 
เครื่องพิมพเ์อกสาร  จำนวน  1  เครื่อง 

 
ได้เครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมเครื่องพมิพ์เอกสาร 
จำนวน  1  ชุด 

เชิงคุณภาพ 
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพเ์อกสารของ
งานวัดและประเมินผล จำนวน  1  ชุด  สำหรับการ
บันทึกข้อมลูต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานวัดและประเมินผล 

 
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพเ์อกสารของ
งานวัดและประเมินผล จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการ
บันทึกข้อมลูต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานวัดและประเมินผล 
หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   
7440-001-0002/632-213 
หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องพมิพ์เอกสาร 
7440-011-0002/632-011 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

    
7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   
    

        

 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพเ์อกสาร  จำนวน  1  ชุด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการทดสอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงผ่านระบบออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  2563 

1.  ระยะเวลา    วันที่  14 – 20  เมษายน  2563 
2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงทุกรายวิชา 

 3.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีวิธีการวัดผลและประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาน้ัน ๆ   

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

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  60  คน 

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมได้ผ่านการ
ทดสอบ  จำนวน  54  คน 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมผ่านการ
ทดสอบ  จำนวน  54  คน 

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ผ่านการทดสอบ  คิด
เป็นรอ้ยละ  90 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

    
7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม      

      QR CODE เอกสารประกอบและแบบทดสอบ        ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับเมื่อผ่านการ
ทดสอบ 
การทดสอบเพื่อพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ผ่านระบบออนไลน์   
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1.  ชื่อโครงการ ทดสอบศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ผ่านระบบทดสอบออนไลน ์
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความรู้ความสามารถด้านการวัดผลและประเมิน      
      การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 2.2 เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ครูในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีวิธีการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ 
                 จริงทีห่ลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาน้ัน ๆ 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 

การดำเนินกิจกรรมทดสอบศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ผ่านระบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องทำงานอยู่กับบ้าน จึงมีเวลามากขึ้นในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม งานวัดผลและประเมินผลจึงจัดโครงการฯ โดยการจัดเอกสารด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้ศึกษาด้วยตนเอง และทำการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบศักยภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จำนวน 60 
คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบศักยภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผ่านการ
ประเมิน ร้อยละ80  จำนวน 48 คน 
7. ผลท่ีได้รับ 
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบศักยภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จำนวน 63  
ผ่านการประเมินร้อยละ 80  จำนวน 54 คน 
 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ให้ความสนใจเรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองน้อย 
9. ข้อเสนอแนะ 
 จัดการอบรมในรปูแบบเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจจริง 
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10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

QR CODE เอกสารประกอบและแบบทดสอบ 
ตัวอย่าง เกียรติบัตรทีจ่ะได้รบัเมือ่ผ่านการทดสอบ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ประกวดและประเมินผลวิชาโครงการ  ประจำปงีบประมาณ  2563 

 
1.  ระยะเวลา    วันพุธ  ที่  12  กุมภาพันธ์  2563 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

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

กระตุ้นให้มีการคิดค้นโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ  
4.  งบประมาณ  

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

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

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

 
นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน  335  คน  
จำนวนช้ินงาน  163  ช้ินงาน    

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ  จำนวน 335  คน จำนวนช้ินงานที่เข้า
ร่วมฯ  จำนวน 163 ช้ินงาน 

 
นักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการประเมินช้ินงาน 
ระดับปวช.3  จำนวน 82 ช้ินงาน  ผ่าน 76 ช้ินงาน  
ไม่ผ่าน 6 ช้ินงาน 
ระดับช้ัน ปวส.2  จำนวน 81 ช้ินงาน  ผ่าน 73 
ช้ินงาน  ไม่ผ่าน 8 ช้ินงาน 
รวมช้ินงานทีผ่่านการประเมินทั้งหมด  149  ช้ินงาน 
รวมช้ินงานที่ไมผ่่านการประเมินทั้งหมด  14  ช้ินงาน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

    
7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   
             

                 
 
 

                 
 
การประกวดและประเมินผลวิชาโครงการของนักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ประจำปกีารศึกษา  
2563 
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1.  ชื่อโครงการโครงงานวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 5  ส่งเสริม  และจัดการศึกษา และจัดการศึกษา  
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    ตัวชี้วัด 1. จำนวนองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.  ร้อยละของสถานศึกษาที ่ส ่งเสริมผู ้เร ียนให้มีการพัฒนา  งานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมาสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 
 2.2  เพื่อสร้างกิจนิสัย ความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการทำงานเปน็กลุม่คณะ 
 2.3  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ในกระบวนการผลิตโครงการและกระตุ้นใหม้ี
การคิดค้นโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ           
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1  การประกวดประเมินผลการชิ้นงานของนักเรียน  นักศึกษา เป็นกลุ่มคณะ  ในระดับชั้นปวช.3 
จำนวน 82 ชิ ้นงาน  และปวส.2  จำนวน 81 ชิ ้นงาน  รวมจำนวนทั้งหมด  163  ชิ ้นงาน  ในวันที ่  12  
กุมภาพันธ์  2563  ณ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ        
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น 6,000  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา    
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  306  คน  จำนวนช้ินงาน
ทั้งหมด  163  ช้ินงาน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน  306  คน  และ
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินช้ินงานจากคณะกรรมการ         
7. ผลท่ีได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั ้นปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชาได้จัดทำชิ ้นงาน  เพื ่อเข้ารับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการ          
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 1. มีนักเรยีน  นักศึกษา  บางคนไม่มความพร้อมในการนำเสนอ     
 2. ช้ินงานของนักเรียน  นักศึกษาเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา      
9. ข้อเสนอแนะ 
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 แผนกวิชาควรจะมีมาตรการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ในการทำช้ินงาน  เพื่อจะได้ทัน
ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้             
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

      
 

 
การประเมินผลรูปเล่มและชิ ้นงานของนักเร ียน  นักศึกษา ในระดับชั ้น ปวช.3 และปวส.2 ณ  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

 
1.  ระยะเวลา    ระหว่างวันที่  11 – 14  กุมภาพันธ์  2563 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ในระดับช้ันปวช.3  และปวส.2 ทุกคนที่กำลังจบการศึกษา  ประจำปี
การศึกษา  2562  ได้รับการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

  
4. งบประมาณ  

(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  3,000    บาท 
  ในงปม.  3,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง         0    บาท 
  คงเหลือ      3,000   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  378  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้า
สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ จำนวน 374 คน  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  374  คน  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ทีผ่่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ  98.95 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

    
7. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   
 

           
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
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1.  ชื่อโครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ          
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 2  พัฒนากำลังคน  การวิจัยเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้นกัเรียน  นักศึกษาในระดับช้ันปวช.3 และปวส.1  ทกุคนที่กำลงัจบการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 
2563  ได้รับการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)         
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3  และปวส.2  ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2563  เข้า
สอบมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา  จำนวนทั้งหมด 318 คน        
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  3,000  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา     
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จำนวน  306  คน 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ได้ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ  
80  เปอรเ์ซ็นต์            

 
7. ผลท่ีได้รับ 

นักเรียน  นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่  2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจำปี
การศึกษา  2562  ทุกคน  และจบการศึกษาครบตามหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ     
8. ปญัหา/อุปสรรค 

-ไม่มี- 
9. ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
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10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

     

 
นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดบัปวช.3 และปวส.2 แต่ละแผนกวิชา  เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ วันสำคัญของชาต ิ

 
1.  ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563.................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.............ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................ ............................. 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักเรียน นักศึกษา 

4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 7,320     บาท 
  ในงปม.   7,320  บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง  5,820  บาท 
  คงเหลือ   1,500  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

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

 
จัดบอร์ด  จัดนิทรรศการ  และกจิกรรมรำลึกวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
- จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 
(13  ตุลาคม 2562) 
- จัดบอร์ดวันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)        
(5 ธันวาคม 2562) 
- จัดกิจกรรมวันครสิมาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปี
ใหม่  
- จัดบอร์ดวันมาฆบูชา (8  กุมภาพันธ์  2563) 
- จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา (5 กรกฎาคม 2563) 
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เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และสำนึกรักประเทศไทย 
รวมถึงการอนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
 
 

 
นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 
7. ข้อเสนอแนะ8.  รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  :  ภาพจัดบอร์ด  จัด
นิทรรศการ  และกิจกรรมรำลึกวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
 

  

   

- จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร (13  ตุลาคม 2562) 

 

- จัดบอร์ดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)   (5 ธันวาคม 2562) 

 

- จัดกิจกรรมวันคริสมาส และส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 

- จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา  
(5 กรกฎาคม 2563) 

 

- จัดบอร์ดวันมาฆบูชา 
 (8  กุมภาพันธ์  2563) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ ส่งแสริมรักการอ่าน 
 

1.  ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563.................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.............ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................ ............................. 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปลูกฝังและสง่เสรมิการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.3 เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียน นักศึกษาสืบค้นข้อมลูหาความรูจ้ากหนงัสอืให้หอ้งสมุดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง 

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

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  
คน 

 
ของรางวัลในการจัดกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก และมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มมากขึ้น 
 

 
นักเรียน นักศึกษา มีนสิัยรักการอ่านและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค...ยังไม่ได้จัดกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-โควิด-19.. 
7. ข้อเสนอแนะ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

                          

 

อธิบายใต้ภาพ : สมุดจดบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ติดตามและนิเทศนักเรยีน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2563 

1.  ระยะเวลา   ระหว่างวันที่  15  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  24  ตุลาคม  2563 
2.  สถานท่ี  สถานประกอบการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  8  แผนกวิชา 
3.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์  ความเข้าใจระหว่างครูผู้สอนและสถานประกอบการ  

4.  งบประมาณ  
(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  15,000    บาท 
  ในงปม.  15,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 4,258   บาท 
  คงเหลือ  10,742   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เข้าฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  จำนวน
นักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  364  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  จำนวนนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  
336  คน  เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการจำนวน 210 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เข้าฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  จำนวน
นักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  336  คน  เข้ารับการฝึกงานใน
สถานประกอบการจำนวน 210 แห่ง 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 จำนวน  336  คน  ได้
ผ่านในรายวิชาฝึกงาน จำนวน  313  คน  ไม่ผ่าน 23 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  93.16 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

6.1 นักเรียน  นักศึกษาบางคนไม่เคารพกฎ กติกา ของสถานประกอบการ  ทำให้สถานประกอบการบางแห่งต้องส่งตัว
นักเรียน  นักศึกษากลับสถานศึกษา 
6.2  นักเรียน  นักศึกษาขาดการฝึกงานบ่อย  และไม่แจ้งกับสถานประกอบการ  ครูผู้สอนไม่ทราบ  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ครูที่ปรึกษาต้องตรวจสอบนักเรียน  นักศึกษาก่อนให้ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

           

         

การนิเทศนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  บริษัท สยามนิสสันปัตตานี(2000) จำกัด  และอู่โมทย์การช่าง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา  

2563 

1. ระยะเวลา    วันจันทร์  ที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
2. สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจรงิใน
สถานประกอบการ  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3.2 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน
อย่างมีเหตุผล 
 3.3 เพื่อใหผู้้เรียนมีความรบัผิดชอบ  มีระเบียบ  วินัยและทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารดำเนินการศึกษาตามหลกัสูตรทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด 
4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  10,000    บาท 
  ในงปม.  10,000   บาท 
  นอก งปม.                บาท 
    ใช้จ่ายจริง 9,720    บาท 
  คงเหลือ     280    บาท  
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  จำนวน  343  คน 
 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนก
วิชา  จำนวน  320  คน  ได้เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อทำความ
เข้าใจก่อนเข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  320  คน 
 

 
นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และความ
เข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเข้ารบัการฝึกงาน/ฝกึอาชีพในสถาน
ประกอบการ  คิดเป็นรอ้ยละ  93.30 

6. ปญัหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 
 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

         

พิธีเปิดโครงการปฐมนเิทศและปรับพื้นฐานก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ประจำปกีารศึกษา  
2563  พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร  จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  คุณสุภาวดี  พานิชย์  ตำแหน่ง  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

 

          

 

ฟังการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ  “การเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝกึงาน”  และนักเรียน  นักศึกษาได้ร่วมทำ
กิจกรรมที่วิทยากรได้นำมาร่วมในการบรรยาย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ สัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลักงานฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา  

2563 
 

1.  ระยะเวลา   ระหว่างวันที่  8 – 11  กันยายน  2563 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากสถาน
ประกอบการ 

3.2  เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 

        4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  10,000    บาท 
  ในงปม.   10,000   บาท 
  นอก งปม.                 บาท 
    ใช้จ่ายจริง  5,825    บาท 
  คงเหลือ   4,175    บาท  
 

4. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  จำนวน  343  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชาที่เข้าร่วม  จำนวน  320  คน   

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ  จำนวน  320  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาในระดบัช้ันปวช.3 และปวส.2    
ที่ได้เข้าร่วมสมัมนาฯ  คิดเป็นรอ้ยละ  93.30 

 
5. ปัญหาและอุปสรรค 
6. ข้อเสนอแนะ 
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7. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

      

สัมมนาแผนกวิชาช่างยนต์ 

          

สัมมนาแผนกวิชาการบญัชี 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑส์ื่อการเรยีนรู ้
 

1.  ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563.................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................ ............................. 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมลัติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน 
4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  50,500    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.   50,500 บาท 
    ใช้จ่ายจริง  50,500  บาท 
  คงเหลอื   -  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
ทีวี พร้อมขาต้ัง  จำนวน 2 ชุด  โปรเจคเตอร์  อุปกรณ์
พร้อมให้บริการ  

 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 
นิ้ว  
1.ระดับความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า  
1920 x 1080  พิกเซล หรอืดีกว่า 
2.ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 50  นิ้ว 
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4.มีตัวรับสัญญาณ Digital  
5.มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ   
6.มีช่องต่อ HDMI  ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อ
การเช่ือมตอ่สญัญาณภาพและเสียง 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้บริการสื่อการเรียนการสอน 
 

 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้บริการสื่อการเรียนการสอน ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานที ่
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6. ปัญหาและอุปสรรค 
7. ข้อเสนอแนะ 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ :  ทีวีจอ LED  จำนวน 2 ตัว มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในและ   
นอกสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ : วัสดุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตัวแปลง HDMI IP Extender 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ปรบัปรุงและซ่อมแซมห้องโฮมเธียเตอร ์

1.  ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563.................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................ ............................. 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมลัติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน 
4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  61,680    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง  49,065  บาท 
  คงเหลือ   12,615  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
ห้องโฮมเธียเตอร์ มีอปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ 

 
ห้องโฮมเธียเตอร์ มีการซ่อมเครื่องปรบัอากาศ       
เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของนักเรียน นักศึกษา    
ครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้บริการห้องโฮมเธียเตอร ์

 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมเีดียและสื่อการเรียน
การสอนพรอ้มใช้งาน  

6. ปัญหาและอุปสรรค 
7. ข้อเสนอแนะ 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ : ตรวจสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
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1.  ชื่อโครงการ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์

2.๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การสรา้งบทเรียน และการทำแบบทดสอบออนไลน์  
2.2. เพื่อใหผู้เ้ข้าอบรมมีทกัษะในการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน ์
2.3. เพื่อใหส้ามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้โปรแกรมบทเรียนออนไลน์ ไปใช้กับผูเ้รียนไดจ้รงิ  

3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
อบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนออกแบบ สร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ให้ได้ สามารถใช้

เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม 
  ๑. Meet  การจัดประชุมหรอืการจัดการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์ 
  ๒. Google classroom  การห้องเรียนออนไลน ์
  ๓. Google form  การสร้างแบบทดสอบออนไลน ์
 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 

ครูผูส้อนสร้างบทเรียนออนไลน์ จำนวน 55 คน   
 เชิงคุณภาพ 

ครูผูส้อนสามารถนำบทเรียนออนไลน์ไปใช้สอนออนไลน์กบัผู้เรียนได้ 
ผู้เรียนได้รับความรู้จากบทเรียนออนไลน ์

7. ผลท่ีได้รับ 
7.๑. ครูผูส้อนมทีักษะในการพัฒนาบทเรียนและใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 
7.๒. ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายได้มากขึ้น 
7.๔. ครูผู้สอนได้เห็นคุณค่าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการนำบทเรียนไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
สามารถนำโปรแกรมการสอนออนไลน์ไปใช้สอนผู้เรียนได้ 
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8. ปญัหา/อุปสรรค 
 - 
9. ข้อเสนอแนะ 
 - 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

ภาพกิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ระหว่างวันท่ี 12 – 15 พฤษภาคม 2563 
 

      
ภาพกิจกรรม  อบรมการใช้โปรแกรม Meet  เป็นการประชุมผา่นระบบออนไลน ์

• การเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุม • การเปิด-ปิด กล้อง/ไมค์ • การนำเสนอหน้าจอ • การสนทนา(chat) • การ
แสดงสถานะบุคคล/การปักหมุด • การบันทึกการประชุม 
 
 

      
ภาพกิจกรรม  อบรมการใช้งาน Google classroom  การรวมกลุ่มเพื่อมอบหมายงาน ส่งงาน 

• การสร้างห้องเรียนออนไลน์ • การหัวข้อ (หน่วยการเรียน) • การสร้างเนื้อหา • การสร้างงานของชั้นเรียน/
แบบทดสอบ/คำถาม • การเพิ่มครู/นักเรียนเข้าช้ันเรียน • การจัดการคะแนนช้ันเรียน 
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ภาพกิจกรรม  อบรมการใช้งาน Google form  การสร้างแบบทดสอบออนไลน ์

• การสร้างคำถามในแบบต่าง ๆ • การสร้างแบบทดสอบ แบบหลายตัวเลือก • การเพิ่มรูปภาพในแบบทดสอบ 
• การตั้งค่าแบบทดสอบ • การตอบกลับ • การสรุปผลการประเมินแบบทดสอบ 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 
แผนกวิชา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ จัดซื้อผ้าม่านห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 
1.  ระยะเวลา ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
2.  สถานท่ี  ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. วัตถุประสงค ์ เพื่อปรับปรงุคุณภาพของห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน 
4.  งบประมาณ  

( ✓ )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น   8,000  บาท 
  ในงปม.                บาท 
  นอก งปม.  8,000               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 7,550  บาท 
  คงเหลือ  450  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
     ได้มีผ้าม่านในการกั้นแสงแดดห้องโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

      
     ได้มีผ้าม่านในการกั้นแสงแดดห้องโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แสงในห้องน้อยลง 
เหมาะสมกับสายตา ห้องไม่สว่างจนเกินไป 

เชิงคุณภาพ 
     ได้สร ้างบรรยากาศในห้องเรียน ทำให้น่าอยู่       
น่าเรียน 

      
     ได้สร ้างบรรยากาศในห้องเรียน ทำให้น่าอยู่       
น่าเรียน การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

6. ปัญหาและอุปสรรค - 
7. ข้อเสนอแนะ  - 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 – 2 ลักษณะของห้องเรียนก่อนติดผ้ามา่น แสงจะเข้าในห้องมากเกินไป ทำให้แสบตา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรบัแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ..... 

1.  ระยะเวลา....มีนาคม 2563............................................................................................................ ............................. 
2.  สถานท่ี....แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................ ............................... 
3. วัตถุประสงค์    1.  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 ชุด 

2.  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแผนกช่างเชื่อมโลหะ  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.  งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  22,000   บาท 
  งปม.  22,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 21,800   บาท 
  คงเหลือ  200   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับทำงานเอกสารของแผนกช่าง
เชื่อมโลหะ 

 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำหนวน 1 ชุด 

เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานสำนักงานของแผนกช่างเชื่อมโลหะ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน  จำนวน 1 ชุด  หมายเลข
ครุภัณฑ์ ชช.7440-001-0001/632-211 

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

 

 

อธิบายใต้ภาพ.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผนกช่างเชื่อมโลหะ  หมายเลขครุภัณฑ์ ชช.7440-001-0001/632-211  ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเอกสารของครูและนักเรียนนักศึกษาของแผนกช่างเชื่อมโลหะ   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

1.  ระยะเวลา  3 เดือน 

2.  สถานท่ี   อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ช้ันที่ 1 
3. วัตถุประสงค์  เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประประสิทธิผลสูงสุด 
4.  งบประมาณ  

(    )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน                                       95,000 บาท 
  งปม.     95,000 บาท 
    ใช้จ่ายจริง    95,000  บาท 
  คงเหลือ           -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
การติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 

ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรจำนวน 12 เครื่อง   
ตู้ควบคุม 1 ตู้ 

เชิงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการใช้งานหลังจากติดตั้ง 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของช่างไฟฟ้า 

6. ปัญหาและอุปสรรค ระยะเวลาในการดำเนินการกระชั้นชิด 
7. ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการให้เร็วกว่าน้ี 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
อธิบายใต้ภาพ การติดตั้งรางไวเวย์ และอุปกรณ์ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
1. ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
2.  สถานท่ี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น        70,000   บาท 
  ในงปม.            70,000  บาท 
  นอก งปม.   -           บาท 
    ใช้จ่ายจริง        69,850   บาท 
  คงเหลือ   150  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
             เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดการเรียน การสอน 
จำนวน 30 เครื่อง 
 

 
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดการเรียน การสอน 
จำนวน 30 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
             ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 
 

 
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 

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

- ควรให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
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9. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 
ครูผู้สอนบรูณาการในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา และรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 

ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร ์

 
1. ระยะเวลา เดือนธันวาคม – มกราคม 2563 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อนำความรู้  ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป้นประโยชน์ต่อ

ชีวิตประจำวัน 
4.  งบประมาณ  
(   / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น      ๖,ooo  บาท 
  ในงปม.                ๖,ooo             บาท 
  นอก งปม.  -                       บาท 
    ใช้จ่ายจริง   ๖,ooo   บาท   
  คงเหลือ   o   บาท  
 
5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรส์ารมา
รถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ในระดับ ปวส.๒  
๑ ช้ินงาน 

 

โครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าประกวดในระดับ อศจ. 
ได้รับเลือกให้ไปแข่งในระดับภาค คือ เรื่องศึกษา
ปริมาณกำมะถันที่มผีลต่อความแข็ง และสมบัติการ
คืนรูปของฟองยาง เพื่อทำผลิตภัณฑเ์บาะรองนัง่ 

เชิงคุณภาพ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาปริมาณกำมะถันที่มี
ผลต่อความแข็ง และสมบัติการคืนรูปของฟองยาง 
เพื่อทำผลิตภัณฑเ์บาะรองนัง่ 

 

 

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาปริมาณกำมะถันที่มี
ผลต่อความแข็ง และสมบัติการคืนรูปของฟองยาง 
เพื่อทำผลิตภัณฑเ์บาะรองนัง่ ได้รับรางวัลการประกวด
โครงงาน เหรียญเงิน ในระดับ อศจ. ระดับภาค 
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6. ปัญหาและอุปสรรค ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มีน้อย ทำให้มีชิ้นงานในการประกวดจำนวนน้อย 
7. ข้อเสนอแนะ.................................- 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

ผลิตภัณฑ์เบาะรองนัง่ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาปริมาณกำมะถันที่มีผลต่อความแข็ง และสมบัตกิารคืนรปูของฟอง
ยาง เพื่อทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนัง่ ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน เหรียญเงิน ในระดับ อศจ. ระดับภาค 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดซื้อปากกาจับช้ินงานสำหรับฝึกปฎิบัติงานของนักเรียน 

 
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    แผนกเทคนิคพื้นฐาน  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อปากกาจบัช้ินงาน   จำนวน 12  ตัว 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  54,000    บาท 
  นอก งปม. 54,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง                บาท 
  คงเหลือ            -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
ปากกาจับช้ินงาน 

จำนวน  12  ตัว 

เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
งานฝึกฝีมือ 

ครูและนักเรียนมีพื้นที่ได้ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)              

         ประจำปีการศึกษา 256๒ 
1.  ระยะเวลา  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ 
2.  สถานท่ี     อาคารวิทยบริการ ศูนยืฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

3.  วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาระดับปวช.3 ทุกแผนกวิชา เกดิความตระหนักถึงการสอบ V-NET 
 3.2 เพื่อพฒันาใหส้อดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (  √    )  ไม่มีค่าใช้จา่ย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  2,000    บาท 
  ในงปม.  2,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง -             บาท 
  คงเหลือ  2,000   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3 จำนวน 
60 คน 

 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3 ที่เข้าสอบ
ทั้งหมด 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.33 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ( V-NET)  
-นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ( V-NET)  

 
นำผลไปใช้ปรับปรงุคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ใช้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชาติ
แล้ว  ยังใช้เป็นองค์ประกอบของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

6.ปญัหาและอุปสรรค
......................................................................................................................... ........................................ 

7.ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................  
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

              การเตรียมความพร้อมสอบ V-net                                                 สอบ  V-net 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ / กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 256๒ 

1.  ระยะเวลา  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
2.  สถานท่ี     อาคารวิทยบริการ ศูนยืฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

3.  วัตถุประสงค์  
 ๓.1 เพื่อวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 ๓.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๓.3  เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (  √    )  ไม่มีค่าใช้จา่ย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  2,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง -             บาท 
  คงเหลือ  2,000   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3 จำนวน 
60 คน 

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

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
ร้อยละ 80 

 
นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
ร้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

6.ปญัหาและอุปสรรค
.................................................................................. ............................................................................... 

7.ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................... ..................................................  
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

             สอบมาตรฐาน                                                                 สอบมาตรฐาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดจ้างเหมาปรับระดับดิน ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

12. ระยะเวลา พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
13. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
14. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อปรับปรงุยกระดับพื้นดินของศูนย์ฯ ที่ต่างระดบัใหเ้ท่าเทยีมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ด ี
3.2 เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรประจำศูนย์ฯ 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  18,000  บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.      บาท 
  ใช้จ่ายจริง  17,250   บาท 
  คงเหลือ   750   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- ปรับปรุงถมดินและเกลี่ยพื้นดินศูนย์ฯ กว้าง 14 ม. 
Xยาว 24 ม. X หนา 40 ซม. 

 

- ปรับปรุงยกระดบัพื้นดินของศูนย์ฯ ประมาณ  
134.4  ตารางเมตร 

เชิงคุณภาพ 

- มีพื้นดินศูนย์ฯ เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และ
สะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำ
ศูนย์ฯ 

1. มีพื้นดินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา เท่า
เทียมกันและมสีภาพแวดล้อมที่ด ี
2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามทีัศนียภาพที่
สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ  -  

 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

ถมดินและเกลี่ยพ้ืนดนิ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

 

 

 

ปรับปรุงถมดินและเกลี่ยพ้ืนดนิศูนย์ฯ กว้าง 14 ม. Xยาว 24 ม. X หนา 40 ซม.ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา   
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดจ้างเหมากั้นผนังห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

1. ระยะเวลา เดือนกมุภาพันธ์  – กันยายน 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนสำหรบัจัด
กิจกรรม      การจัดเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.2 เพื่อจัดสัดส่วนอาคารสำนักงานให้สะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  200,000  บาท 
  ในงปม.   บาท 
  นอก งปม.    บาท 
  ใช้จ่ายจริง 199,785  บาท 
  คงเหลือ  215  บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

-  กั้นห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ จำนวน 
1 ห้อง 

-  กั้นห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี  จำนวน 2 ห้อง 

-  กั้นผนังห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ จำนวน 
1 ห้อง 

-  กั้นผนังห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 2 หอ้ง 

 

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีห้องเรียนและ
อาคารเรียนสำหรับจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนได้
สะดวกและเป็นสัดส่วนมากยิ่งข้ึน 

1. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามหี้องเรียนและ
อาคารเรียนสำหรบัจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีพื้นที่หอ้งเรียน
เป็นสัดส่วนของอาคารสำนักงาน และสะดวกแก่นักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ -  

 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

  

 

กั้นห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ จำนวน 1 หอ้ง 

 

  

 

กั้นห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี  จำนวน 2 ห้อง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดทำลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีพื้นสำหรับจัดทำกจิกรรมต่าง ๆ  ในการเรียน
การสอนได้สะดวกมากยิง่ข้ึน 
3.2 เพื่อความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกจิกรรมมากข้ึน  
3.3 เพื่อใหเ้ป็นที่พักผ่อนหยอ่นใจ และมีแหล่งเรียนรู้ในการทำกิจกรรมภายในประจำศูนย์ฯ 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 45,000     บาท 
  ในงปม.    บาท 
  นอก งปม.     บาท 
  ใช้จ่ายจริง 44,410  บาท 
  คงเหลือ  590   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดขนาดกว้าง   

8 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 10 เซนติเมตร 

 

ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 
24  เมตร หนา  10  เซนติเมตร 

 

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝ ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีลาน
คอนกรีต สำหรับจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในการ
เร ียนการสอนได้สะดวกมากยิ ่งขึ ้น มีความ
สะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ทำให้

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีพื้นสำหรับ
จัดทำกจิกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนไดส้ะดวก
มากยิ่งข้ึน 
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มีประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้นและได้
เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีแหล่ง
เรียนรู้ ในการทำกิจกรรมภายในประจำศูนย์ฯ 

2 นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีความ
สะดวกสบาย ในการใช้ทำกจิกรรมต่าง ๆ ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากข้ึน   

3 ได้เป็นแหลง่สถานทีพ่ักผอ่นหย่อนใจ และมีแหลง่
เรียนรู้ ในการทำกจิกรรมภายในประจำศูนย์ฯ 

 

6.ปญัหาและอุปสรรค - 

 

7.ข้อเสนอแนะ - 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

จัดทำแบบเทพื้นลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 24  เมตร หนา  10  เซนติเมตร 

 

 

ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 24  เมตร หนา  10  เซนติเมตร 

หน้าอาคารศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์โตะ๊สำหรับนักเรยีน ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ มีโต๊ะจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้สะดวก
มากยิ่งข้ึน 
3.2 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิม่มากข้ึน 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  22,000  บาท 
  ในงปม.   บาท 
  นอก งปม.    บาท 
  ใช้จ่ายจริง     22,000  บาท 
  คงเหลือ  0  บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับนกัเรียน จำนวน 10 
ตัว 

 

- โต๊ะสำหรบันักเรียน   จำนวน 10 ตัว 

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมี โต๊ะสำหรับ
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้นและเพียงพอสำหรบัรองรบัจำนวนนักเรยีนทีเ่พิม่
มากขึ้น 

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีมโีต๊ะ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามจีำนวนโต๊ะ
เพียงพอสำหรบัรองรบัจำนวนนักเรียนที่เพิม่มากข้ึน 
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6.ปญัหาและอุปสรรค
......................................................................................................................... ........................................ 

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

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

    

โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับนักเรยีน    (กว้าง x ลึก x สงู) : 150 x 75 x 75 ซม. 

 

  

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์สำหรับนักเรยีน ลงปฏิบัติงานของศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.2 เพื่อเป็นวัสดุในการใช้งานอาคารสถานที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

       

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  13,850   บาท 
  ในงปม.      บาท 
  นอก งปม.       บาท 
  ใช้จ่ายจริง    13,850    บาท 
  คงเหลือ        0    บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- วัสดุสำหรบัซ่อมแซมงานอาคารสถานที่   

 

 

- มีวัสดุสำหรบัซ่อมแซมงานอาคารสถานที่   

 

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  มีวัสดุสำหรับ
ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่  ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

1.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีวัสดุสำหรบั
ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีวัสดุในการใช้
งานสำหรับงานอาคารสถานที่มปีระสิทธิภาพ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ - 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

  

          

 

 

 

 

วัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมจัดทำอาคารชั่วคราว ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อรองรับการใช้บริการ ของนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้พื้นที่โรงฝึกงานในการจัดการเรียนการสอน 
3.2 เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรประจำศูนย์ฯ 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  39,050   บาท 
  ในงปม.      บาท 
  นอก งปม.       บาท 
  ใช้จ่ายจริง    39,050    บาท 
  คงเหลือ    0   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
- ห้องปฏิบัติการอาคารช่ัวคราว   
ขนาด 5 เมตร X 12 เมตร จำนวน 1 หลัง 

 
- มีห้องปฏิบัตกิารอาคารช่ัวคราว   
ขนาด 5 เมตร X 12 เมตร จำนวน 1 หลัง 

เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  มีห้องปฏิบัติการ
อาคารชั่วคราวเป็นสัดส่วน มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ
สะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำ
ศูนย์ฯ 

1.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มหี้องปฏิบัติการ
อาคารช่ัวคราว ขนาด 5 เมตร X 12 เมตร สำหรบัใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ของนกัเรียน นักศึกษา 
2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีทัศนียภาพที่

สวยงามเป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจำศูนย์ฯ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ - 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

  

          

 

 

 

 

 

จัดทำอาคารช่ัวคราวของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมติดตั้งมิเตอร์ 30/100A 3 เฟส ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 
2. สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรประจำศูนย์ฯ มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
3.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
3.3 เพื่อลดความเสี่ยงการก่อให้เกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า 
 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  109,485  บาท 
  ในงปม.      บาท 
  นอก งปม.       บาท 
  ใช้จ่ายจริง    109,485   บาท 
  คงเหลือ    0   บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 3/100A 3เฟส จำนวน 1 ชุด 

 

- ติดตั้งมิเตอร์ 30/100A 3 เฟส 

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีไฟฟ้าใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและปลอดภัย 

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดามีไฟฟ้าใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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6.ปญัหาและอุปสรรค.... 

การติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก ในการขอความอนุเคราะห์เรื่องต่างๆ เกิดความคาดเคลื่อน
เข้าใจผิด ทำใหเ้กิดความล่าช้าของงาน 

7.ข้อเสนอแนะ.. 

ควรทำเป็นโครงการจัดจ้างผู้รบัเหมาติดตั้งมิเตอร์ เพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆของงาน 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานลากสายเมนไฟฟ้า เพือ่ติดตั้งมเิตอร์ 3 เฟส ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

 

          

 

ติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม แข่งขันกีฬาสีภายใน ตา้นภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 -  กันยายน  2563 
2.  สถานท่ี   อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสง่เสรมิสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อสง่เสรมิความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  
3. เพื่อสง่เสรมิให้นกัเรียนได้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
4. เพื่อสง่เสรมิให้นกัเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

     4.  งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   17,190  บาท 
  งปม.  17,200  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 17,190  บาท 
  คงเหลือ  10   บาท  
 

    5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
       นักเรียน จำนวน  180   คน 
       ครู – เจ้าหน้าที่    10    คน 

190 คน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
และตระหนักถึงคุณค่าของกีฬา 

ร้อยละ 80 % 

 
     6.ปัญหาและอุปสรรค – 

      7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงประจำสี พิธีเปิดโครการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ฯสะเดา 

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

 

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

 



206 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์โตะ๊วางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 -  กันยายน  2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอีห้้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อพฒันาห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อพฒันาห้องเรียนให้มบีรรยากาศน่าเรียนรู้ 

  4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   88,000    บาท 
  งปม.  88,000    บาท 
    ใช้จ่ายจริง 88,000    บาท 
  คงเหลือ  0   บาท  
 

  5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
 ครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

20 ตัว 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีโต๊ะและเก้าอี้นั่งเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ 80 

 
6.ปญัหาและอุปสรรค – 

7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 

โต๊ะ เก้าอี และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  

ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 -  กันยายน  2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.วัตถุประสงค ์

3.1เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูท้ี่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    (โรค
เอดส)์ และ การป้องกันการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่นักเรียน 
3.2เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมทีักษะชีวิตในการปอ้งกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง 
ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันทอ้งไม่พรอ้ม 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และ มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมทีเ่สี่ยงต่อ
การดำรงชีวิต 

      4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   2,832    บาท 
  งปม.  3,610    บาท 
    ใช้จ่ายจริง 2,832    บาท 
  คงเหลือ  778   บาท  
 

      5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
        นักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

60 คน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

 
6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ - 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยากรอบรมให้ความรู้ภายในโครงการฯ นักเรียนร่วมทำกิจกรรม/เล่นเกมส์ 

คณะครู นักเรียนและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 -  มิถุนายน  2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้นกัศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรูส้ึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสมัพันธภาพและให้    
                 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีเพื่อสง่เสรมิความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  

3.2 เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบตัิตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 

      4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   3,120   บาท 
  งปม.  6,100   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,120   บาท 
  คงเหลือ  4,468   บาท  
 

       5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
       นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 

80 คน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษา มีมนุษย์สมัพันธ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ร้อยละ 80 

 
  6.ปญัหาและอุปสรรค – 

 

  7.ข้อเสนอแนะ – 
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.รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประธานในพิธีให้โอวาสแก่นักเรียน คณะครูศูนย์ฯสะเดาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ 

วิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎจราจร 

 
 

วิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 -  กันยายน  2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแล นักศึกษา  
3.2 เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา      
3.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

      4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   3,120    บาท 
  งปม.  7,800    บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,120    บาท 
  คงเหลือ  4,680   บาท  
 

      5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
        ผูป้กครองเข้าร่วมประชุม 

180 คน 

เชิงคุณภาพ 
       สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน
และระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา 

ร้อยละ 80 

 
6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผ.อ วทจะนะ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง  

 

ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 

ผู้ปกครองรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

  

รอง ผอ.ศูนย์ฯสะเดา พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. ระยะเวลา   กันยายน 2562 – เมษายน 2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนกัถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
3.2 เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และการป้องกัน     
      และแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพรร่ะบาดของ 

ยาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษา 
3.4 เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  ไม่พึ่งพายาเสพติด 

   4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   5,885   บาท 
  งปม.  5,885   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 4,700   บาท 
  คงเหลือ  1,185   บาท  
 

      5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
       นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  

40 คน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

ร้อยละ 80 

 

6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักเรียนเข้ารับการตรวจปัสสาวะ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมเข้ารับการตรวจปัสสาวะ 

  

คณะครู นักเรียนและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณไีทย  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี   
      และวัฒนธรรมไทย 
3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
3.3 เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
    วัฒนธรรมไทยคงไว้สืบไป 
3.4 เพื่อให้นกัเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกิจกรรมรว่มกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ  

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   5,392   บาท 
  งปม.  14,900   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 5,392   บาท 
  คงเหลือ  9,508   บาท  
 

 5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

180 คน 

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

ร้อยละ 90 

 
6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันไหว้ครู 

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 

  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

 

1. ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
2. สถานท่ี     ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
3.  วัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นทอีำเภอสะเดา 

 3.1 เพื่อสามารถนำความรูท้ี่ได้รับไปสร้างรายได้ใหก้ับครอบครัว และเศรษฐกิจของชุมชน 

 3.2 เพื่อสง่เสรมิการมีงานทำ สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

3.3 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
4. งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  225,000  บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 211,756  บาท 
  คงเหลือ  13,244   บาท  

5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
1.กลุ่มอาชีพ การทำดอกไม้งานมงคล   สมาชิก 20 คน 
2.กลุ่มอาชีพการผลิตจาน ชาม ฯ        สมาชิก 20 คน 
3.กลุ่มอาชีพการถนนอมอาหารฯ        สมาชิก 20 คน 
4.กลุ่มอาชีพการทำสมุนไพร              สมาชิก 20 คน 
                                        รวมจำนวน 80 คน 

 
1.กลุ่มอาชีพ การทำดอกไม้งานมงคล   สมาชิก 20 คน 
2.กลุ่มอาชีพการผลิตจาน ชาม ฯ        สมาชิก 20 คน 
3.กลุ่มอาชีพการถนนอมอาหารฯ        สมาชิก 20 คน 
4.กลุ่มอาชีพการทำสมุนไพร              สมาชิก 20 คน 
                                       รวมจำนวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้วิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนได ้
2. เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
สามารถนำความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำ
ความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ใหเ้กิด ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ -  

 
 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

              กลุ่มอาชีพ การทำดอกไม้งานมงคล            กลุ่มอาชีพ การผลิตจานชาม จากวัสดุธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

       กลุ่มอาชีพ การถนอมอาหารและการแปรรปู                      กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑส์มุนไพร 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
2.  สถานท่ี ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

2.1 รร.บ้านสำนักขาม  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสานกระเป๋าพลาสติก 
2.2 รร.เทศบาลปริก  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำดอกไม้งานมงคล และการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ 
2.3 รร.บ่อเกตุวิทยา  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสานกระเป๋าพลาสติก 
2.4 รร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น งานบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ 
2.5 รร.สะเดาขรรค์ชัยฯ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น งานเช่ือมโลหะไฟฟ้าเบื้องต้น 
2.6 รร.กอบกลุวิทยาคม ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การตัดเยบ็ผ้าถุงสำเร็จ 
2.7 รร.ไทยรัฐวิทยาคม 80 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การตัดเยบ็ผ้าถุงสำเร็จ 
2.8 อบต.ปริก  ฝกึอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจบัจบีและผูกผ้า 
2.9 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำหน้ากากผ้า 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อสง่เสรมิการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นทีอำเภอสะเดา 
3.2 เพื่อสามารถนำความรูท้ี่ได้รับไปสร้างรายได้ใหก้ับครอบครัว และเศรษฐกิจของชุมชน 
3.3 เพื่อสง่เสรมิการมีงานทำ สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
3.4 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว 

4. งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  200,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 184,874.04  บาท 
  คงเหลือ  15,125.96  บาท  
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5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้จบวิชาชีพระยะสั้น   มีจำนวน  233  คน 
 

 
จำนวนผู้จบวิชาชีพระยะสั้น   มีจำนวน  233  คน 

 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้วิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับให้กับชุมชน 
2.ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สามารถนำ
ความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ใหเ้กิด ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

 

    6.ปญัหาและอุปสรรค 

 

    7.ข้อเสนอแนะ 

 
8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

   

              การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ                                                     การสานกระเปา๋พลาสติก 
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              การจับจีบ และผูกผา้                                                         การทำดอกไม้งานมงคล 

 

 

 

                                   

 

              งานบริการซ่อมรถจักรยานยนต์                                         งานเชื่อมไฟฟ้าโลหะเบื้องต้น 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการ 2563 

1.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 มกราคม 2563 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ 2563 
4. งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  2,900  บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.                        บาท 
    ใช้จ่ายจริง 480             บาท 
  คงเหลือ  2,420           บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
คณะผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา และผู้มสี่วนเกีย่วข้องอื่น ๆ  
 

 
มแีผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เชิงคุณภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษามี
ความสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
เป็นไปตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี  

 
    6.ปญัหาและอุปสรรค -  

    7.ข้อเสนอแนะ - 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์   

1. ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
2. สถานท่ี : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
3. วัตถุประสงค์  

3.1เพื่อให้มีครุภัณฑส์ำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมรีะบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

      4.  งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  7,000  บาท 
  ในงปม.      บาท 
  นอก งปม.                      บาท 
    ใช้จ่ายจริง 7,000               บาท 
  คงเหลือ  0                  บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องปริ้นเตอร์  พร้อมติดตั้งแท็งค์   
น้ำหมึก จำนวน 1 เครื่อง   

1. มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัตงิาน 
2. การปฏิบัตงิานมีระบบและมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานสำนักงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล    
ตามวัตถุประสงค์  

ร้อยละ 80 % 

     6.ปัญหาและอุปสรรค - 

     7.ข้อเสนอแนะ - 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

โครงการ / กิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 

1. ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 มกราคม 2563 
2. สถานท่ี : หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอ

สะเดา   
3. วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถ่ินสถานประกอบการ และ

โรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา                
4. งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  5,000  บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.                        บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,204             บาท 
  คงเหลือ  1,796           บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาน
ประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา 
 

 
ของที่ระลึก จำนวน  10  ชุด 

 

เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดกีับหน่วยงานองค์กรส่วน
ท้องถ่ิน    สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่าย
ในอำเภอสะเดา  
 

1. วิทยาลยัฯ มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัระหว่างสถานศึกษา 
กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาน
ประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอสะเดา  
2.วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ด ี

 
     6.ปัญหาและอุปสรรค - 

     7.ข้อเสนอแนะ - 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

              

 

 มอบของท่ีระลึก ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายใน
อำเภอสะเดา 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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1.  ชื่อโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.2  เพื่อผลิตกำลงัคนใหส้อดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในพื้นที่ 
 2.3  เพื่อพัฒนายกระดบัทักษะวิชาชีพ  โดยต่อยอดความรู้  ให้กับประชาชน  เยาวชน และชุมชน 
 2.4  เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ  และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาวิชาชีพ   
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1  กิจกรรมส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา  ดำเนินการโดยจัดจ้างวิทยากรอิสลามศึกษาจำนวน  1  
ท่าน  ให้ความรู้ และ จัดการเรียนการสอน 1  คาบ / สัปดาห์  และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบพิธีทางศาสนา
อิสลามสำหรับนักเรียน  นักศึกษาหอพักของวิทยาลัยฯ 
 

 3.2  กิจกรรมพัฒนาศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )    

ประจำปีการศึกษา  2563  มี 4  สาขาวิชา จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น  185  คน  ดังนี้ 
ช่างยนต์            จำนวน 84 คน  ช่างไฟฟ้ากำลัง             จำนวน 48 คน 

บัญชี                จำนวน 27 คน         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         จำนวน 26 คน  
   

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

การทำขันหมากอสิลาม   จำนวนผู้ฝกึอบรม  20  คน        
การตัดเยบ็ผ้า    จำนวนผู้ฝกึอบรม  63  คน 

การทำกระเป๋าสานพลาสติก  จำนวนผู้ฝกึอบรม  40  คน 

การทำหน้ากากอนามัย   จำนวนผู้ฝกึอบรม  45  คน 
 

   3.3  กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน  3 แห่ง   
1.  โรงเรียนรุง่โรจน์วิทยา  ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา               จำนวน   20 คน 

     ฝึกอาชีพ  การทำขนมไทยพื้นบ้าน   วันที่ 24 สิงหาคม  2563 

2.  โรงเรียนบสุตานุดดีน    ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                จำนวน   20 คน 

     ฝึกอาชีพ  ช่างเช่ือมโลหะเบือ้งต้น   วันที่ 15 – 16  สิงหาคม  2563 

3.  โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา                    จำนวน   20 คน 

     ฝึกอาชีพ  การทำขนมไทยพื้นบ้าน  วันที่ 25 สิงหาคม  2563+ 
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 3.4  กิจกรรม  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ / ฝึกอาชีพ  ในสถาบนัศกึษาปอเนาะ  จำนวน  2 แห่ง   
1.  สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมุขตารีญตลุอสิลามียะฮ์ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จำนวน  25 คน 

     ฝึกอาชีพ  ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน   วันที่ 22 – 23 สิงหาคม  2563 

2.  สถาบันศึกษาปอเนาะชูรอ (โคกยาง) ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา           จำนวน  25 คน 

     ฝึกอาชีพ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก               วันที่ 22 – 23 สิงหาคม  2563 
 

 3.5 กิจกรรมอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีนักเรียน นักศึกษา 
โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ของภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  
จำนวน  30   คน     ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  1,400,000  บาท  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  โดยดำเนินการ ที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1038  คน ในปีการศึกษา  2563 
 2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม  และสถาบันศึกษาปอเนาะ  รวมทั้งสิ้น  9  รายวิชา/อาชีพ  จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม  278          
คน 
 3. นักเรียน และผู้ปกครอง ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ  สามารถ
ลดรายจ่ายของครอบครัว  และได้รับโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ  จำนวน  30  ครอบครัว  
 เชิงคุณภาพ 
 1  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ อำเภอจะนะ  อำเภอเทพา  
อำเภอสะบ้าย้อย  อำเภอสะเดา  และพื้นที่อื่น ๆ   
 2  ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัด
สงขลา และ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3  ยกระดับทักษะวิชาชีพ  โดยต่อยอดความรู้  ให้กับประชาชน  เยาวชน และชุมชน 
 4  นักเรียน นักศึกษา  เยาวชน  ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ  และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาวิชาชีพ   
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7. ผลท่ีได้รับ 
         7.1  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา                     
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
         7.2  นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การทำงาน  และรบัผิดชอบต่อตนเอง 
        7.3  ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาของนักเร ียน นักศึกษาในพื ้นท ี ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้                              
และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
         7.4  นักเรียนในเขตพื้นที่  3  จังหวัด  4  อำเภอจังหวัดสงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ 
อย่างทั่วถึง 
         7.5  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยต่าง ๆ 
         7.6  นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายจากการเรยีน 
 

8. ปญัหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี  
 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
-  อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

กิจกรรม  ทำความสะอาดหอพัก และจิตอาสา  บำเพ็ญประโยชน์ 
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กิจกรรมทางศาสนาของนักเรียน นักศึกษา 
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- พัฒนาศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   
การจัดการเรยีนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

          

 

      

 

      

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

ณ อาคารวิทยบริการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา   วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ณ วัดสันติวรคุณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

      

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     การทำดอกไม้งานมงคล      การเย็บผ้าถุงสำเรจ็ 

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 

ณ โรงเรียนเทศบาลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

กระเป๋าสานพลาสติก   ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 
ณ โรงเรียนบ่อเกตุวิจิตรวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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โครงการ / กิจกรรม   โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 
ประจำปงีบประมาณ 2563 

1.  ระยะเวลา    วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563    .  
2.  สถานท่ี    สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา   . 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อผลิตกำลังคนทีม่ีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3.2 เพื่อพฒันาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัเครือข่ายอาชีวศึกษาระดบัตำบล 
 3.3 สร้างเครือข่ายตัวแทนอาชีวศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ประสานงานกับ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  79,577   บาท 
  งปม.  80,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 79,577   บาท 
  คงเหลือ      423             บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   

เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล/หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ  และบุคคลภายนอกที่เกีย่วข้องในจังหวัด
สงขลา จำนวน 50 คน 

 

ประชุมเคร ือข่ายอาชีวศ ึกษาระดับตำบล เพื่อ
ประสานงานกับชุมชน หน่วยงาน ในการสร้าง
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลของวิทยาลัยเทคนิค
จะนะ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 135 คน 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงคุณภาพ 

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเคร ือข ่าย
อาชีวศึกษาระดับตำบล หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา ร่วม
จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

ว ิทยาล ัย เทคน ิคจะนะร ่ วมม ือก ับ เคร ื อข ่ าย
อาชีวศึกษาระดับตำบล ตัวแทนชุมชน หน่วยงาน 
และสถานประกอบการ เพื ่อสนับสนุนงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในการเพิ่มผู ้เรียนสายอาชีพทั้งในระบบ และนอก
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ระบบ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ      

7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายอาชีวศึกษาข้ึนในทุกปี 
7.2 ชุมชนมีความต้องการให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะลงพื้นที่ให้เพิ่มข้ึนและนำความรู้ช่วยเหลือชุมชน   ตลอดไป 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงท่ีถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  กิจกรรมทักษะการมีงานทำ

(ฝึกงานต่างภาค  ตา่งพ้ืนท่ี)  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

1.  ระยะเวลา   ระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
2.  สถานท่ี สถานประกอบการ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานจริงในสถานประกอบการและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้มีความชำนาญ  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว 
 3.2  เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ังคม  วัฒนธรรม  
วิถีชีวิตที่หลากหลาย 
 3.3  เพื่อปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์  กระบวนการคิดสูม่ิติสงัคมสันติสุข 
 3.4  ให้ครูผูส้อนได้ออกติดตามและนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานต่างภาค  ต่างพื้นที่ 

        4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  63,000   บาท 
  ในงปม.  63,000  บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 58,670   บาท 
  คงเหลือ  4,330       บาท  
 

4. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ที่
เข้าฝึกงานต่างภาค  ต่างพื้นที่  จำนวน  10  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  เข้า
ฝึกงานต่างภาค ต่างพื้นที่  จำนวน  7  คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  เข้า
ฝึกงานต่างพื้นที่  จำนวน  7 คน  

 
นักเรียน  นักศึกษาในระดบัช้ันปวช.3 และปวส.2    
ที่เข้าฝึกงานต่างภาค ต่างพื้นที่  คิดเป็นรอ้ยละ 70 
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5. ปัญหาและอุปสรรค 
6. ข้อเสนอแนะ 
7. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

        

การฝกึประสบการณ์วิชาชีพต่างภาค ต่างพื้นที่ในสถานประกอบการ 
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แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
1.  โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ / ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ประจำปีงบประมาณ  2563 
2.  เปา้หมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  : 
 2.2  เชิงคุณภาพ : 
เชิงปริมาณ -  เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะไดร้ับการฝกึอบรมอาชีพ  

-  เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีทักษะวิชาชีพ  เกิดการ
สร้างงาน  สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สถาบันศึกษาปอเนาะ  จำนวน  
4  แห่ง   
นักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
25 คน /แห่ง 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ  
สามารถนำความรูป้ไปประกอบอาชีพได้  ทำให้ชุมชนใน
ท้องถ่ินมรีายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความ
มั่นคงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 3.  ผลการดำเนินงาน  (ฝึกอบรมหลักสูตรอะไร ทำท่ีไหน  ทำเมื่อไหร่  ทำอย่างไร) 
 มีการจัดฝึกอบรมอาชีพ และจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
อีกทั้งเป็นการส่งเสรมิให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ  สามารถนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้  ทำให้ชุมชนในท้องถ่ินมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

ช่ือสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่อยู ่ ฝึกอบรมอาชีพ 
เป้าหมาย 

(คน) 
จำนวน 
(ชม.) 

ปอเนาะอัลมุขตารีญตุล
อิสลามียะห์ 
22 – 23 ส.ค. 63 

ต. แค อ.จะนะ จ. สงขลา ช่างติดตั้งไฟฟ้า 
ภายในอาคาร   

25  คน 12  ชม. 

ปอเนาะชูรอ  (โคกยาง) 
22 – 23  ส.ค. 63 

ต.สะกอม อ.จะนะ จ.
สงขลา 

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 25  คน 12  ชม. 

ปอเนาะผาสุขอิสลาม 
19 – 20 ส.ค. 63 

ต.คลองเปียะ อ. จะนะ 
จ. สงขลา 

ช่างเช่ือมโลหะเบื้องต้น 25 คน 12 ชม. 

ปอเนาะตะห์ฟิชกุลรอ
อ่านห์อิสลามียะห์   
19 – 20 ส.ค. 63 

ต. บ้านนา อ. จะนะ  
จ. สงขลา 

ช่างเช่ือมโลหะเบื้องต้น 25 คน 12 ชม. 

4.  งบประมาณท่ีได้รบั 
 จำนวน  75,000  บาท 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างวันที่  22  สิงหาคม -  20  กันยายน  2563 
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6. ปญัหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 การจัดสรรเงินงบประมาณ  50%  หลัง  ล่าช้า  ทำให้การดำเนินการและผูป้ฏิบัติงานต้องรบีเร่งในการ
ปฏิบัติ  ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาเรียนของครูและนักเรยีน 
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แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
1.  โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ / ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
     ประจำปีงบประมาณ  2563 
2.  เปา้หมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ  : 
 2.2  เชิงคุณภาพ : 
เชิงปริมาณ -  เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รบัการ

ฝึกอบรมอาชีพ  
-  เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมทีักษะวิชาชีพ  
เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  จำนวน  5  แห่ง   
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 20 คน /แห่ง 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รบัการ
ฝึกอบรมอาชีพ  สามารถนำความรูป้ไปประกอบอาชีพได้  ทำ
ให้ชุมชนในท้องถ่ินมรีายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิด
มิติความมั่นคงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 3.  ผลการดำเนินงาน  (ฝึกอบรมหลักสูตรอะไร ทำท่ีไหน  ทำเมื่อไหร่  ทำอย่างไร) 
 มีการจัดฝึกอบรมอาชีพ และจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ  
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  ทำให้ชุมชนในท้องถ่ินมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ช่ือโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 

ที่อยู ่ ฝึกอบรมอาชีพ 
เป้าหมาย 

(คน) 
จำนวน 
(ชม.) 

รร. บุสตานุดดีน 
15 – 16 ส.ค. 63 

ต. จะโหนง อ. จะนะ  
จ. สงขลา 

ช่างเช่ือมโลหะเบื้องต้น 20  คน 12  ชม. 

รร. รุ่งโรจน์วิทยา 
24 ส.ค. 63 

ต. บ้านนา อ. จะนะ  
จ. สงขลา 

การทำขนมผกกรองและ
ขนมน้ำดอกไม้ 

20  คน 6  ชม. 

รร. สรรเสริญอิสลาม 
25 ส.ค. 63 และ 

ต. จะโหนง อ. จะนะ  
จ. สงขลา 

การทำขนมผกกรองและ
ขนมน้ำดอกไม้ 

20 คน 6 ชม. 

รร. สรรเสร ิญอ ิสลาม      
14 – 16  ก.ย. 63 

ต. จะโหนง อ. จะนะ  
จ. สงขลา 

ช่างเช่ือมโลหะเบื้องต้น 20  คน 18  ชม. 

รร. ดีนูลอิสลาม 
14 – 16  ก.ย. 63 

ต.จะโหนง  อ. จะนะ   
จ. สงขลา 

ช่างเช่ือมโลหะเบื้องต้น 20  คน 18  ชม. 

4.  งบประมาณท่ีได้รบั จำนวน  105,000  บาท 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ   ระหว่างวันที่    15  สิงหาคม  -   16  กันยายน  2563 
6. ปญัหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 การจัดสรรเงินงบประมาณ  50%  หลัง  ล่าช้า  ทำให้การดำเนินการและผูป้ฏิบัติงานต้องรบีเร่งในการ
ปฏิบัติ  ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาเรียนของครูและนักเรยีน 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

โครงการ / กิจกรรม  
ตามนโยบายที่สำคัญ   
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1.  ชื่อโครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนรกัษ์บ้านเกิด  (Fix it center: sense of loving hometown)  
0000    000              ประจำปีงบประมาณ 2563    
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 7  การจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย 
    ตัวชี้วัด 1. นักเรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างลึกซึง้ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการ
ประกอบอาชีพได้ทุกสาขาและทุกระดับ 
    2.  นักเรียนตระหนักรู้ในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 
2. วัตถุประสงค ์

          2.1 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยพัฒนาการจัดการเชิงบูรณาการ    
0000        กับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการ  

2.2 ส่งเสริมให้นักเรยีน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมี
00            ภัยพิบัติต่างๆ  

2.3 สร ้างคุณภาพและเชื ่อมั ่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื ่อชุมชน ( Fix it center)              
0             โดยการให้คำแนะนำความรู้การซ่อมการบำรุงรักษาและ การบรกิารซอ่มเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
00          ทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น  

2.4 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริม
มาตรฐานและรับรองคุณภาพ 

2.5 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 

3.1  บริการซ่อมบำรงุรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
      1.  วันที่ 15 – 16  สิงหาคม  2563   
           ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 5  บ้านปากช่อง  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
      2.  วันที่ 15 – 23  สิงหาคม  2563   (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย)์ 
           ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 บ้านชายนา  ตำบลคลองเปียะ    อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา                            
00                0 
3.2 บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  จำนวน  1 กลุ่มอาชีพ       000 000  
       ฝึกอาชีพ  การทำเครื่องแกง  วันที่  22  สิงหาคม  2563  
       ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 255 ,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 

     1.   บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครือ่งจักรทางการเกษตรและ                                00                
00       เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จำนวน  200  รายการ 
     2.   บริการพฒันานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน   จำนวน  1 กลุ่มอาชีพ          000 
000     จำนวน  30  คน  

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามจีิตอาสา ในการให้บริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจกัรกลทางการเกษตร และ

0000       เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ประชาชน  
2. ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครือ่งมือเครือ่งจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

000         เรื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
3. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดบัมีทกัษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร

000        จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอสิระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้การรวมกลุม่ช่างชุมชน                
000        ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง
00          เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

4. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
0000     และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 

7. ผลท่ีได้รับ 
         7.1 นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์  และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบ            00000000    
00  0       อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
        7.2 สถานศึกษามีแหลง่ฝกึปฏิบัตงิานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาใหม้ี 0000                              
0000000ความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการ000                                 
000  000 ประกอบอาชีพอิสระและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

         7.3. ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน000            00    
00            การประกอบอาชีพเรือ่งมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรอืน 
        7.4  ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี 
9. ข้อเสนอแนะ   - ไม่ม ี
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
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แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
1.  โครงการศูนยซ์่อมสรา้งเพ่ือชุมชนรักษ์บ้านเกิด (Fixit center : sense of loving hometown) 
     ประจำปีงบประมาณ  2563 

2.  ผลการดำเนินงาน  (ฝึกอบรมหลักสูตรอะไร ทำท่ีไหน  ทำเมื่อไหร่  ทำอย่างไร) 
 มีการซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำ การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ เครื ่องยนต์ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน 
 

สถานที ่ ที่อยู ่ ฝึกอบรมอาชีพ 
เป้าหมาย 

(คน) 
จำนวน 
(ชม.) 

ศาลาอเนกประสงค์ 
15 – 16 ส.ค. 63 
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

หมู่ที่ 5 บ้านปากช่อง
ตำบลจะโหนง 
 

การซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำ 
การสอนอาชีพ 108 อาชีพ 
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
รถจักรยานยนต์ฟรี สำหรับ 
ผู้มาร่วมงาน 20 คนแรก 

20  คน 9  ชม. 

ศาลาอเนกประสงค์ 
15 – 16, 22 – 23 ส.ค. 63 
08.00 – 17.00 น. 

หมู่ที่ 10 บ้านชายนา 
ตำบลคลองเปียะ 

20  คน 3.30 ชม. 

วัดควนนาหว้า 
12 – 13 ก.ย. 63 
08.00 – 17.00 น. 

วัดควนนาหว้า 
(ควนข้ีแรด)ตำบลนาหว้า 

20 คน 6 ชม. 

 
4.  งบประมาณท่ีได้รบั 
 จำนวน  255,000  บาท 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างวันที่    15  สิงหาคม  -   13  กันยายน  2563 
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1.  ชื่อโครงการ  ฝึกอาชีพให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ประจำปงีบประมาณ 2563 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 7  การจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย 
    ตัวชี้วัด 1. นักเรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างลึกซึง้ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการ
ประกอบอาชีพได้ทุกสาขาและทุกระดับ 
    2.  นักเรียนตระหนักรู้ในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ ื ่อให ้ เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี  โดยได ้ร ับการพัฒนาศั กยภาพอย่างสมดุลใน                            
0     ด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู ้จากการปฏิบัติ                
0     ม ีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูม ิใจในความเป็นไทย และมีส ่วนร ่วม                       
0      ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
2.2  เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุ่มชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้       00  00        
00   ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียน                     
00 0ไปพร้อม ๆ กัน     
2.๓  เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และ000000     

0000         เทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ   ทั้งจาก  000 0               
000           ภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่สร้าง  0 
0                ความร่วมมือและเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 

2.4  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการฝึกอบรม การทำซิลดส์กรีน                        
000 และการเดินและติดตัง้ไฟฟ้าภายในบ้าน 0000000 
2.5 เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ  เกิดการสร้างงาน   สร้างรายได้                                      
00  มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 

 2.6  สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ  
 2.7  สร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1 ฝึกอาชีพ  การทำพิมพซ์ิลดส์กรีน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ดังนี้ 
       1. วันที่ 18 กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ    จำนวน  25  คน   
       2. วันที่ 25 กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียน ตชด. สือ่มวลชนกีฬา     จำนวน  25  คน  
 3.2 ฝึกอาชีพ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ดังนี้ 
       1. วันที่ 18 – 19  กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ    จำนวน  25  คน   
       2. วันที่ 25 – 26  กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา     จำนวน  25  คน   
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4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั ้งสิ ้น 60 ,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 6.1 เชิงปรมิาณ 

       1. นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สื่อมวลชนกีฬา  ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม000           
00       อาชีพการทำพิมพซ์ิลดส์กรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน                 
000     จำนวน 50 คน 
      2.  นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุ่งสบายใจ  ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม000            
0         อาชีพการทำพิมพซ์ิลดส์กรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

                      จำนวน 50 คน   
 6.2 เชิงคณุภาพ 

       1. นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สื่อมวลชนกีฬา สามารถนำความรูท้ี่ได้รับ                   
00       ด้านอาชีพการทำพิมพ์ซลิดส์กรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

  00               ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
       2. นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุ่งสบายใจ  สามารถนำความรู้ที่ได้รบั                                 
00       ด้านอาชีพการทำพิมพ์ซลิดส์กรีน  และการเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

  00               ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
7. ผลท่ีได้รับ 

   7.1 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา     
0    และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
0    ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิต  
00  ที่ดีข้ึน 

   7.2 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  ครอบครัว0    
00    และชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเร ียน                     
00     ไปพร้อม ๆ กัน     
    7.๓ ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บรกิารความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และ  00 0       0 
0      เทคโนโลย ีการพ ัฒนาให ้ก ับผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และสถานศ ึกษาหร ือองค ์กรอ ื ่น  ๆ                                 
000  ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่    
00     ละที่สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
  7.4  ทำให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการฝกึอบรม การทำซลิด์สกรีน                        

000             และการเดินและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน 0000000 
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  7.5 ทำให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ  เกิดการสร้างงาน   สร้างรายได้                                      
0000          มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 
   7.6  เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ  
   7.7  เป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกบัชุมชน 
 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
   - ไม่มี 
 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 

ฝึกอาชีพ  ชา่งติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น 
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ฝึกอาชีพ  การทำพิมพ์ซิลดส์กรีน 
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แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1.  โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 

2.  เปา้หมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สื่อมวลชนกฬีา

ฝึกอบรม อาชีพการทำพมิพ์ซลิด์สกรีน และการเดินสายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
2.  นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุ่งสบายใจ
ฝึกอบรมอาชีพการทำพิมพิซ์ิลดส์กรีน และการเดินสายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

50  คน 
 
 

50  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ในการฝึก
อาชีพการทำพมิพ์ซลิด์สกรีน และการเดินสายและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
อีกทั้งยงัมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดี 

นักเรียนโรงเรียน ตชด.  
เข้าร่วมฝกึอาชีพ 100 % 

เชิงเวลา 1. ฝึกอาชีพ การทำพิมพซ์ิลดส์กรีน จำนวน 2 โรงเรียน 
     1.1 โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ วันที่ 18 ก.ค. 63 
     1.2 โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา วันที่ 25 ก.ค. 63 
2. ฝึกอาชีพ การเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โรงเรียน 
     2.1 โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ วันที่ 18 – 19 ก.ค. 63 
     2.2 โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา วันที่ 25 – 26 ก.ค. 63 

4 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
1. ฝึกอาชีพ การทำพิมพซ์ิลดส์กรีน จำนวน 2 โรงเรียน 
2. ฝึกอาชีพ การเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โรงเรียน 

 
20,000 บาท 
40,000 บาท 

 
 

 
4.  งบประมาณท่ีได้รบั 
 จำนวน  60,000  บาท 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างวันที่    18 – 19 กรกฎาคม 2563  -   25 – 26 กรกฎาคม  2563 
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1.  ชื่อโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชีวศึกษา 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 2  พัฒนากำลังคน  การวิจัยเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
     2. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
     3. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูห้รือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม

ประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้

พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
            เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทีส่นใจให้
สามารถนำความรู้ ทกัษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริม่ประกอบธุรกจิของตนเอง 
หรือพฒันาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจกรรม ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา อย่างน้อย 4 แผนธุรกิจ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 28 สิงหาคม 

2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวนนักเรียนเข้ารับการอบรม 20 คน 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เดือนกันยายน จำนวนนักเรียนที่ไป

ศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน 

4. กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ จัดจ้างเหมากั้นห้องสำนักงานศุนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ การอาชีวศึษา ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น  105,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มี
ความรู้เก่ียวกับการเขียนแผนธุรกิจ 

2. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ได้
ร่วมศึกษาดูงานการเป็นผู้ประกอบการ 

3. จัดทำแผนธุรกิจใหม่ 
4. จัดทำแผนธุรกิจต่อยอดธุรกิจเดิม 

 เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจดัการในเชิงธุรกิจมากอย่างข้ึน  ร้อยละ 80 

7. ผลท่ีได้รับ 
1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเปน็ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
 2.  ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา อย่างน้อย 4 แผนธุรกิจ 

3.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา ได้เข้าร่วม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 1.  ขาดนักเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจจริงในการจัดทำแผนกธุรกิจ 
 2.  นักเรียนนักศึกษาไม่ความเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจ 
9. ข้อเสนอแนะ   1.  จัดหาครูทีป่รึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจโดยตรง 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

 
 
 
 
 
 

       จัดอบรมเขียนแผนธุรกจิ     ดำเนินตามแผนธุรกิจ     สำนักงานศูยน์บ่มเพาะฯ 
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1.  ชื่อโครงการ ขยายและยกระดบัการจัดการศึกษาทวิภาคี      
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 2  พัฒนากำลังคน  การวิจัยเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
     2. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อเพิ่มปรมิาณผูเ้รียนในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  และสาขาวิชาที่ประสงค์จะ
เปิดระบบทวิภาคี  ด้วยวิธีการประชาสมัพันธ์  และสร้างความเข้าใจใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ  ชุมชน  ผู้ปกครอง  
และนักเรียน นักศึกษา 

2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
3.3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1 การติดตามและนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  จำนวน  2  แผนกวิชา  แผนกวิชาช่างยนต์  และแผนก
วิชาช่างเช่ือมโลหะ  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  61  คน  สถานประกอบการทั้งหมด  36 แห่ง 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั ้งสิ ้น  45 ,400  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน  นักศึกษาที่เข้ารับฝึกงานในระดับชั้นปวช.3 และปวส.2  จำนวนทั้งหมด 318  คน  สถาน
ประกอบการ  177  แห่ง     
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียน  นักศึกษาที่เข้ารับฝึกงานในระดับช้ันปวช.3 และปวส.2  จำนวนทั้งหมด 318  คน  ได้พัฒนา
และเพิ่มทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของตลาดแรงงาน     
 
7. ผลท่ีได้รับ 

7.1  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
7.2  สถานประกอบการ  ผู ้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  มีความเข้าใจในการจัดการเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมากยิ่งข้ึน           
7.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ ในการจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคีและติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ            
8. ปญัหา/อุปสรรค 
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    จากการดำเนินงานทีผ่่านมาสถานประกอบการบางแห่งไม่เวลาในเข้าร่วมกิจกรรม   
9. ข้อเสนอแนะ 
   -ไม่มี- 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 

      
 

การเข้าติดตามและนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  แผนกวิชาช่างยนต์   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการ ขยายและยกระดบัอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณุภาพมาตรฐาน  ประจำปีการศึกษา  2563 

 
1.  ระยะเวลา    วันอังคาร  ที่  15  กันยายน  2563 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  และสาขาวิชาที่
ประสงค์จะเปิดระบบทวิภาคี  ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์  และสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
 3.2 เพื่อพฒันาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
 3.4 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตสิถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

4.  งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  45,400    บาท 
  ในงปม.  45,400   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 41,832    บาท 
  คงเหลือ    3,568   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  30  คน   
สถานประกอบการ จำนวน  20  แห่ง   

 
ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  29  คน 
สถานประกอบการ จำนวน  16  แห่ง   
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  29  คน 
สถานประกอบการ จำนวน  16  แห่ง   
 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมได้เข้าใจในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน 16  แห่ง 
1. บริษัท ฮีโนล่ีมอเตอร์ จำกัด 
2. บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาลำไพล 
3. บริษัท นิวมิตซหูาดใหญ่ จำกัด 
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรบำรุงโฟลทล์ิฟท ์
5. บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต้ จำกัด 
6. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 
7. บริษัท สยามอินเตอร์เนช่ันแนลฟู๊ด จำกัด 
8. บริษัท พรเีมียร์ซสิเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
9. บริษัท ปิติซฟีู๊ดส์ จำกัด 
10. บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด 
11. บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด 
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12.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ 
13.  บริษัท เบดด้ิงฮูซ จำกัด 
14.  สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 
15. องค์การบรหิารส่วนตำบลปรกิ 
16. องค์การบรหิารส่วนตำบลพังลา  

6. ปัญหาและอุปสรรค 
   6.1  สถานประกอบการบางแห่งติดภาระกิจไมส่ามารถเข้าร่วมได้ 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ครูนิเทศให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับหน่วยงานที่นักเรียน  
นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 

 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม   

           

 
พิธีเปิดโครงการฯ  และฟงัการบรรยายจากวิทยากร นายจงศักดิ์  ทยานิธิกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
ฯ 
จากศูนย์สง่เสรมิและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต้   
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การบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และมอบโล่เชิดชูเกียรติการ
ให้ความร่วมมือของสถานประกอบการเป็นอย่างด ี
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1.  ชื่อโครงการ  พฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อผลิตและพัฒนานกัเรียนให้มีความรู้และมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพที่พร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 
 2.2 เพื่อให้นกัเรียนที่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2.3 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกบัการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 การจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพแก่นักเรียนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา  จำนวน  60  คน  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  โดยมี
วิทยากรที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษมาให้ความรู ้ จำนวน  2  ท่าน      
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  50,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา            
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  จำนวน  60  คน     
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสานในงานอาชีพ  จำนวน  60  คน   
7. ผลท่ีได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รบัความรู้และได้รบัทักษะภาษาอังกฤษทีพ่รอ้มเข้าสูง่านอาชีพ 
 7.2 ส่งเสริมทกัษะภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพให้กบันักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
8. ปญัหา/อุปสรรค ไม่ม ี
9. ข้อเสนอแนะ     ไม่ม ี
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1.  ชื่อโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
    ตัวชี้วัด 1.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มรีะบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มปีระสิทธิภาพ 
     2.  ร้อยละของผูเ้รียนออกกลางคันลดลง 
     3.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนออกกลางคันและผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ออกกลางคันเป็นรายบุคคล 
2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาในทศวรรษที่ 2  โดยการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 2.  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกำลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการ
บริการพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 1.  จัดโครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
2563  
 2.  ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด (เน้น
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 
 3.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ (การทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563  
 4.  โครงการนักเรียน นักศึกษาพบงานทะเบียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั ้งสิ ้น  24 ,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาเพิ่มปรมิาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้ได้  รอ้ยละ 15  
 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถ่ิน และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม   
 
7. ผลท่ีได้รับ 
 1.  สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  

โดยการลดจำนวนการออกกลางคันของผู้เรียน 
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 2.  สามารถเพิ่มกำลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการการ
พัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 - 
9. ข้อเสนอแนะ 
 - 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

      
 

      
 ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน นางสาวศศิประภา บุญจันทร์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บ้านป่าโอน อ.เทพา จ.สงขลา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

1. ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562  –  กันยายน 2563 
2. สถานท่ี   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้รียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาในทศวรรษที่ 2  โดยการลด  

   ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน    
  3.2  เพือ่สนบัสนุนการเพิ่มกำลังในระดับกลางเข้าสูส่ถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และ
การ  

   บริการพัฒนาเศรษฐกจิได้ทั่วถึง 
 

4.  งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน                    23,000             บาท 
  งปม.         23,000      บาท 
    ใช้จ่ายจริง     20,995       บาท 
  คงเหลือ          2,005            บาท  
 

5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
     สถานศึกษาเพิ่มปรมิาณผู้เรียนโดยการลดการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ 

 
   สถานศึกษาเพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออก
กลางคันของผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้ได้ 
 

เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผูเ้รียนอาชีวศึกษาอย่างมสี่วนร่วมกบั
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และสถานประกอบการ
อย่างเป็นรปูธรรม   

 
   สถานศึกษามีกระบวนการแกป้ัญหาการออก
กลางคันของผูเ้รียนอาชีวศึกษาอย่างมสี่วนร่วมกบั
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ   

 

6. ปญัหาและอุปสรรค 
- 
7. ข้อเสนอแนะ 
- 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  กจิกรรมออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เรียน    
  ทั้งหมด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

โครงการ / กิจกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปกีารศึกษา 2563   
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2563    .  
2.  สถานท่ี    งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมฯ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
3. วัตถุประสงค ์

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

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

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 8  แผนกวิชา จัดทำผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

10 ช้ินงาน 

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

ร้อยละ 85 

เข้าร่วมแข่งขัน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
1.  เครื่องเตอืนอัคคีภัยส่งข้อมลูผ่าน LINE     2. อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมแก๊ส ด้วยระบIOT 

 

 

 

 

 

3. ระบบเสียงตารมสายไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี ROLA  4.  อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel 
Moving) 

 

 

 

 

 

5.  เครื่องเสียง multi function พลังงานทดแทน   6.  ว่าวเรือจำลอง 
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7.  Bio shower cap      8. ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ WIFI 

 

 

 

 

 

9. อปุกรณ์ช่วยยกคอนเดนเซอร์เครื่องปรบัอากาศ   10. 
อุปกรณ์จับยึดงานเช่ือม  
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1.  ชื่อโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 5  ส่งเสริม  และจัดการศึกษา และจัดการศึกษา  
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    ตัวชี้วัด 1. จำนวนองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.  ร้อยละของสถานศึกษาที ่ส ่งเสริมผู ้เร ียนให้มีการพัฒนา  งานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค ์

1. เสรมิสร้างนกัเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น สิ่งประดษิฐ์    

2. ส่งเสริมให้นักเรยีน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมี
เหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

3. พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพประหยัดและ
ปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 1. จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาละ 1 ผลงาน 
 2. เข้าร่วมการแข่งสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ สถานศึกษา ระดับ อศจ.
,ระดับ ภาค  และระดับ ชาติ 
 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช ้
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น  109 ,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา จัดทำผลงานสิง่ประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 10 ช้ินงาน 
 เชิงคุณภาพ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ 
ชาติ 
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7. ผลท่ีได้รับ 
1.  นกัเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2.  ครู  นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดสร้างสิง่ประดิษฐ์ 
3.  นักศึกษามีการคิดประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐเ์พิ่มมากขึน้ 

8. ปญัหา/อุปสรรค 
 1. นักเรียนนักศึกษาขาดทักษะในการจัดทำรปูเล่มรายงานวิจัย 
 2. ระยะเวลาในการจัดทำผลงานสิ ่งประดิษฐ์กับระยะเวลาในการจัดการแข่งขันสิ ่งประดิษฐ์อยู ่ใน
ระยะเวลาเดียวกับ ทำใหผลงานออกมาไม่ 100 % 

9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่งเสรมิให้นกัเรียนนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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1.  ชื่อโครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมสี่วนร่วมกจิกรรม  นำไปสูก่ารปฏิบัติ  และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกนัและเฝ้าระวังดูแล  การแพรร่ะบาดของยา
เสพติด  อบายมุขในสถานศึกษา 
 4.  เพื่อสร้างเสรมิจิตสำนึกให้นกัเรียน นักศึกษา  ไม่พึ่งพายาเสพติด 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 

 อบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในวันที่  16  กันยายน  2562        
ณ  ห้องประชุมทุ่งพันตัน  ชั้น  3  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา  กลุ่ม
เสี่ยงที่มีปัญหาด้านอื่น ๆ  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้จำนวน  2  ท่าน  คือ 

  1.  นางสากีนะฮ์  สุวรรณ์  หน่วยงานโรงพยาบาลจะนะ  ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การโทษของสารเสพติดแต่ละประเภท  และการบำบัดรักษา 

  2.  นายไพศาล  พนังแก้ว หน่วยงานสถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา  ให้ความรู้
เรื่อง  การใช้ชีวิตในสถานพินิจฯ  ของผู้ติดสารเสพติดหลังการพิจารณาคดี  และการใช้ชีวิตในสังคม  หลังออกจาก
สถานพินิจฯ 

4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทัง้สิ้น  7,885  บาท  จากเงินรายได้สถานศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยง  จำนวน  51  คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุขใน
สถานศึกษา 
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7. ผลท่ีได้รับ 
 1.  รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
 2.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม  นำไปสู่การปฏิบัติ  และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  อบายมุข  ได้อย่างถูกต้อง 
 3.  นักเรียน นักศึกษาแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังดูแล  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  อบายมุขใน
สถานศึกษา 
 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 -  ไม่มี  - 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี  - 
 
10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 

      

คำอธิบายใต้ภาพ 
นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด  ในวันที่  16  กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ช้ัน 3  อคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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คำอธิบายใต้ภาพ 

 วิทยากรให้ความรู ้เกี ่ยวกับยาเสพติด  และพิษภัยของยาเสพติด  โดย  นางสากีนะห์  สุวรรณ์ จาก
โรงพยาบาลจะนะ  และ  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและยาเสพติด  โดย  นายไพศาล พนังแก้ว  
จากสถานสงเคราะห์ฝ่ายวิชาการสถานพินิจฯ  จังหวัดสงขลา 
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1.  ชื่อโครงการโครงงานวิทยาศาสตร ์
    สอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลาท่ี 5  ส่งเสริม  และจัดการศึกษา และจัดการศึกษา  
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    ตัวชี้วัด 1. จำนวนองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่สง่เสรมิผูเ้รียนให้มีการพฒันา  งานวิจัย/นวัตกรรมทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 2.  เพื่อนำความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสรา้งสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตรใ์ห้เปน็ประโยชน์
ต่อชีวิตประจำวัน และสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ 
3. กิจกรรมท่ีดำเนินการ (ทำอะไร, อย่างไร, กับใคร, จำนวนเท่าไหร่) 
 1.  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. และปวส. 
 2.  คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับ อศจ. และระดับ
ภาค ต่อไป 
4. งบประมาณ  และแหล่งงบประมาณท่ีใช้ 
 ได้รับงบประมาณจัดสรรทั ้งสิ ้น 6 ,000  บาท  จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. 3 คน  
ต่อ 1 ช้ินงาน  และในระดับปวส. 2 คน ต่อ 1 ช้ินงาน 
 เชิงคุณภาพ 
 มีโครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าประกวด ในระดับ อศจ. และระดบัภาค 
7. ผลท่ีได้รับ 
 ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  เหรียญเงิน ในระดับ อศจ. และระดับภาค 
8. ปญัหา/อุปสรรค 
 ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มีน้อย ทำให้ช้ินงานมจีำนวนน้อย  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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10. ภาพกิจกรรม  พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 

      
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  (รอบที่ 1) 
 

 

1. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

    1.1 เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          1.1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษา 

                   วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการโดยใหนักเรียน  

นักศึกษา และครูในแผนกวิชาติดต่อสถานประกอบการ ที่ดำเนินการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพพร้อมให้สถานประกอบการทำการตอบ
รับนักเรียน นักศึกษาก่อนทำหนังสือส่งตัวออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

          1.1.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 

(แผนรับ) 
ปีการศึกษา 2563  

หมายเหตุ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 655 - 280 -  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

201 109 115 55  

- ปริญญาตรี (ทล.บ.)      

รวม 856 109 395 55  

   สัดส่วนระบบทวิภาคี 8 : 1 7 : 1  

      
     1.2 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
           1.2.1 จำนวนสถานประกอบการในจังหวัด........18.........แหง่ 

1) ภาครัฐ..............-..................แห่ง 
  2) รัฐวิสาหกิจ........-…...............แห่ง   
   3) ภาคเอกชน...........18...........แห่ง 
           1.2.2 จำนวนสถานประกอบการต่างจังหวัด.......-..........แหง่ 

1) ภาครัฐ...............-..................แห่ง 
2) รัฐวิสาหกิจ.........-.................แห่ง   
3) ภาคเอกชน..........-...............แหง่ 
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ปีการศึกษา 2556 ลงนามบันทึกวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 จำนวน 12 สถานประกอบการ  
(สมาคมผู้ประกอบการยานยนตจ์ังหวัดสงขลา) 
 
1. บริษัทคารโ์ปรเทคเตอร ์ 2. ร้านสมหมายคารเ์ซอร์วิส 
3. ศูนย์บริการอ๊อดท๊อปยนต ์ 4. หจก. ค็อกพิทสงขลาการราจ 
5. อภิชาติแอร์ออโต้ 6. ร้านอาร์ เอส คาร์เซอร์วิส 
7. อู่ น กิจรุ่งเรือง 8. ร้าน ส ไฟศาลเอ็นจิเนียริ่ง 
9. อู่โกเลี้ยม 10. อู่ท่านางหอม 
11. อูป่ระเสริฐคาร์แคร ์ 12. อู่ โอ เค การช่าง 

 
ปีการศึกษา 2558 ลงนามบันทึกวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 จำนวน 4 สถานประกอบการ  

 
1. บริษัทอซีูซหุาดใหญ่ จำกัด 2. บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด 
3. บริษัทโตโยต้าสงขลา 4. บริษัทหาดใหญม่อเตอร์ จำกัด 

 
ปีการศึกษา 2559 ลงนามบันทึกวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 สถานประกอบการ  

 
1. หจก. สุรชัยรวมช่าง 2. ร้านดีดีการช่าง 

 
    1.3 การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          1.3.1 การจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้เชิญสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือมาร่วมจัดทำแผนการ
เรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการโดยมีครูประจำแผนกวิชาที่เปิดการสอนระบบทวิภาคีมาร่วม
เขียนแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงกั บความ
ต้องการของบริบทของสถานประกอบการ 
          1.3.2 การประชาสมัพันธ์และแนะแนวผู้เรียน 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์นักเรียนตามโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทั้งภายในอำเภอ และภายนอกอำเภอ ดำเนินการแจกแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัด          ผ่าน

เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  เวปไซค์วิทยาลัย การจัดงาน Open house และผ่านรายการวิทยุคลื่น 95.50 
          1.3.3 การคัดเลือกผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าเรียนโดยวิธีการสอบวัดแววความรู้และการสอบ
สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา 
 1.3.4 วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 2 สาขาวิชา  ในระดับ
ประกาศนีบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ และได้ดำเนินการจัด
แผนการเรียน ในภาคเรียนที่ 1  และ 2 เรียนที่วิทยาลัยฯ ส่วนภาคเรียนที่ 3 และ 4 เรียนในสถานประกอบการ 
          1.3.5 วิธีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการให้ครผููส้อนออกติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ สถานประกอบการละ  3  ครัง้/ภาคเรียน พรอ้มดำเนินการรายงานผลให้วิทยาลัยทราบ 
 1.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ      โดยคะแนน
ส่วนหนึ่งมาจากสถานประกอบการ และส่วนหนึ่งมาจากครูนิเทศ 

คะแนนจากสถานประกอบการ  จำนวน  50  คะแนน ประกอบด้วยความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรม คะแนนจากครูนิเทศ ประกอบด้วย การออกนิเทศ  10 คะแนน สมุดบันทึก
การฝกึงาน10 คะแนน ความรู้ความสามารถจากการทดสอบประเมินผลปลายภาคเรียน/สัมมนาหลังการฝกึงาน  
30 คะแนน 
    1.4 แผนการขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563   
  ตรวจสอบความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการเพิม่สาขาวิชาทวิภาคี 
    1.5 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  ปัญหา   1) ผู้บรหิาร/ครู  - 
   2) สถานประกอบการ    ปัญหาเรือ่งการขอลดหย่อนภาษี 
   3) ผู้เรียน      ผู้เรียนยังไมเ่ข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
   4) ผู้ปกครอง     ผู้ปกครองยงัไม่เข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  แนะแนวประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.6 การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 256๑ 

ร้อยละ ผู้สำเรจ็การศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

ประกอบอาชีพหรือ 
มีงานทำ (คน) 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - -  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

42 29 69.05 

- ปริญญาตร(ีทล.บ.) - -  
รวม    
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นอกจากนี้ศึกษาต่อ จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 
    นอกจากนี้ว่างงาน จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
    1.7 การประสานสิทธปิระโยชน์ของสถานประกอบการ เรื่องการลดหย่อนภาษีจากการ 
จัดการศึกษาอาชีวศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ดำเนินการอธิบายเรื่องสทิธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบการแตส่ถาน
ประกอบการเรื่องการลดหยอ่นภาษี และสิทธิประโยชน์ 

 
2. เรยีนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
    2.1 จำนวนครผูู้สอนภาษาอังกฤษ 
          2.1.1 ครูไทย..................2...............คน 
          2.1.2 ครูต่างชาติ............-...............คน 
    2.2 การดำเนินการของสถานศึกษาในการเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในงานอาชีพ แก่นักศึกษาระดับปวส.2 จำนวน 157 
คน ประจำปีการศึกษา 2562  
 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ที่สอดรับและจำเป็นให้กับครูและนกัเรียน นักศึกษา 
จำนวน 198 คน ประจำปีการศึกษา 2562 
 3. กิจกรรมสุขสันต์วันครสิต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562  
 4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอบพลเิคชัน ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น Cake, 
kahoot, plickers, quizzizz  
 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
 1.ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  
 2.ผู้เรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึน้ 
    2.3 การดำเนินการของสถานศึกษาในการเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาท่ีสามของนักเรียน นักศึกษา 
 1. โครงการพัฒนาสู่โลกอาเซียน โดยดำเนินการจัดอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษและภาษามลายู 
จำนวน 30 คน  
 2. ดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษามลายู จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี สาขาวิชาภาษามลายู คณะ
ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    2.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครผูู้สอนวิชาชีพ 
          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อยูร่ะหว่างดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กบัครผูู้สอนวิชาชีพ โดยจัด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบความรูพ้ื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษแก่ครูผูส้อนทุกคน จำนวน 53 
คน  
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 รอบที่ 1 ดำเนินการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ตามมาตรฐาน TOEIC, V-NET, ก.พ.  
 รอบที่ 2 ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหค้รูผูส้อนทุกคน จำนวน 15 ช่ัวโมง (อยู่
ระหว่างดำเนินการจัดโครงการ) 
 รอบที่ 3 ดำเนินการทดสอบความรู้พื้นฐาน รอบที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนและหลงัอบรม 
 ผลท่ีเกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
 1. ครูผู้สอนได้รับการพฒันาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. ครูผู้สอนสามารถประยุกต์กจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ในรายวิชาชีพได้ 
    2.6 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินการส่งเสริม ให้ครูและนักเรียน เรียนรู้และฝึกทักษะด้วยตัวเองผ่านแอบ
พลิเคชัน Echo VE  
 ครูผูส้อน ใช้แอบพลเิคชัน  Echo VE ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับ
นักเรียนนกัศึกษา  
 นักเรียนนกัศึกษาใช้แอบพลเิคชัน Echo VE เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
    2.๗ สถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษของครู และนักเรียน นักศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
          2.7.1 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับคร…ู……………-…… 
          2.7.2 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนกัเรียน นักศึกษา..……………………………-  
 
3. เรยีนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสรา้งอาชีพ 
   3.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูเ้ชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีสอนแบบ STEM  
PjBL Active Learning และ Coding 
          3.2.1 วิธีการสอนแบบ STEM นำชุดโมดูลการสอน โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพื่ออนาคต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาช่างอุตสาหกรรม 
          3.2.2 วิธีการสอนแบบ PjBL นำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาช้ินงานในรายวิชาโครงการ เช่น เทคโนโลยี 
IOT มาพัฒนาระบบแจง้เตือนแกส๊รั่วผ่านมือถือ, ระบบเสียงตามสายผ่านเทคโนโลยี LORA 
          3.2.3 วิธีการสอนแบบ Active Learning นำแอพลิเคช่ันมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิสมัพันธ์ โดยใช้ Kahoot, e-classroom, quizizz 
          3.2.4 วิธีการสอนแบบ Coding นำโปรแกรมภาษา C มาใช้เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ด 
Aduino ควบคุมระบบรดน้ำต้นไมอ้ัตโนมัติ  
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    3.2 โครงการพัฒนาการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
           1 พัฒนาผู้บรหิาร 
                 3.1.1 Hardware   - 
        3.1.2 Software   - 
        3.1.3 People ware  - 
          1 พัฒนาครูผู้สอน 
                  3.1.1 Hardware   - 
        3.1.2 Software   - 
        3.1.3 People ware   การอบรมเชิงปฏิบัตกิารใช้สื่อดจิิทลั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระหว่าง วันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 
คน 
 
 
    3.3 การดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 ระยะท่ี 1 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแกนนำ ที่มีความรู้ ความสามารถ ศึกษาและทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2/2562  
(ครูสมนึก ธรรมชาติ   ครูสุวิทย์  เชยบัวแก้ว  ครูธเนศ  บุญแท้  ครูกันทิมา  ใบตะเห                    และครูลุก
มาน  ตาเดอิน)  อยู่ระหว่างสรปุผลการทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2/2562 
 ระยะท่ี 2 
 มอบหมายให้ครูแกนนำ ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมให้ครผูู้สอนในวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่  1  
ประจำปีการศึกษา  2563  และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลังจากฝกึอบรม 
4. จัดต้ังศูนยป์ระสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
    4.1 การจัดระบบสารสนเทศของ Demand Side  และ Supply Side 
          4.1.1  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้านกำลงัคนของตลาดแรงงานทีส่อดคลอ้งกบัผูส้ำเรจ็การศึกษา 
                   งานวิจัยเรื่อง ผลการประชาพจิารณ์การผลติและพัฒนากำลงัคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และข้อมลูรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา  
          4.1.2 สาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการมากทีสุ่ด 
                  1) สาขาวิชาช่างยนต์ 
                  2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลงั 
                  3) สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
           4.1.3 ศักยภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
มีสาขาวิชาใดบ้าง 
                  1) สาขาวิชาช่างยนต์ 
                  2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลงั 
                  3) สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
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    4.2 การดำเนินการพัฒนาเครือขา่ยฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
 1. เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (www.chanatc.ac.th) 
 2. เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 3. ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (Vesar) 
 4. ระบบความต้องการกำลงัคนอาชีวศึกษา (Big Data System) 
 5. ศูนย์เครือข่ายกำลงัคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (V-Cop) 
 6. สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา (www.doe.go.th) ให้สามารถบริหารจัดการและใช้ข้อมลูสารสนเทศ
ร่วมกันได้ 
 7. ระบบการบรหิารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 
    4.3 การเชื่อมโยงระบบเครือขา่ยของสถานศึกษา  อาชีวศึกษาจังหวัด   อาชีวศึกษาภาค และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระบบเครือข่ายทีเ่ช่ือมโยงข้อมลู กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 3. ศูนย์ประสานงานการผลิตและ พฒันากำลงัคนอาชีวศึกษา (TVET)  
 4. สถานศึกษาอื่น  
 5. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา สำนักงานสถิตจิังหวัดสงขลา เป็นต้น 
 
    4.4 กระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา 
 กระบวนการพฒันาโครงงานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนคิจะนะ จะมุง่เน้นไปยังนักเรียน นักศึกษา ที่
สนใจและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ  อำนวยการ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ความรู้ในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาทดลองอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด ติดตามประเมินผล ให้แนวทางในการพฒันา  และการ
เปิดเวทีในการนำเสนอในระดับวิทยาลัย  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  
          ผลของการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
  สถานศึกษา   จำนวน............2.............ช้ิน 
  อาชีวศึกษาจังหวัด  จำนวน............2.............ช้ิน 
  อาชีวศึกษาภาค  จำนวน............1.............ช้ิน 
  ชาติ    จำนวน............................ช้ิน 
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    4.5 กระบวนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา 
 กระบวนการพฒันางานวิจัย นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เริม่ต้นจากการจัดทำ
หลักสูตรหรือเลือกหลกัสูตร การพฒันางานวิจัยของสถานศึกษาโดยอาศัยผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ การ
จัดการฝึกอบรม เพื่อพฒันาทักษะ และประสบการณ์การวิจยัให้กับนักวิจัยและบุคลากรของสถานศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์ สร้าง
แรงจงูใจบุลากรของสถานศึกษาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ  และการเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลจากการ
แก้ปัญหาด้วยการวิจัย  และการนำผลการวิจัยไปพฒันางาน การจัดการเรียนการสอน  และงานในความรับผิดชอบ
ต่างๆ   
         ผลของการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  สถานศึกษา   จำนวน..............10.........ช้ิน 
  อาชีวศึกษาจังหวัด  จำนวน...............10........ช้ิน 
  อาชีวศึกษาภาค  จำนวน................2........ช้ิน 
  ชาติ    จำนวน................1........ช้ิน 
 
    4.6 การต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ  
 มีการนำผลงานสิง่ประดิษฐ์ไปทดลองใช้กบัสถานประกอบการ  ดังต่อไปนี้ 
  1. สิ่งประดิษฐ์อปุกรณ์ช่วยในการดัดเหล็ก ทำเหลก็ดัด ได้มีการนำไปใช้กับร้านเพนียดการช่าง  
  2. อุปกรณ์ช่วยจบังานเช่ือมโลหะ  นำไปใช้กับแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ   
  3. อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving)  นำไปใช้กับร้าน ช. เจริญวัสดุก่อสร้าง และ 
ร้านเกษมรัตน์ วัสดุก่อสร้าง  
  4. อุปกรณ์ช่วยยกคอนเดนเซอร์เครื่องปรบัอากาศ นำไปใช้กับร้านสมศักดิ์การไฟฟ้า  หาดใหญ่  
  5. ชุดคอบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ WIFI นำไปใช้กบัสวนผลไม้  ที่บ้านขุนตัดหวาย  
    4.7 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
          4.7.1 ผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
                   1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                         มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                   2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                        แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 

        3) การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                             
                     มีผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
                    ๔) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                       มีการบันทกึข้อมลูการประเมินผ่านระบบออนไลน์เชิงปรมิาณ และคุณภาพผ่าน 
เว็บไซต์ www.vesar.org ให้ครบถ้วน 
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          ๕) การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
            มีการติดตามและปรับปรงุข้อมลูการประเมินในระบบออนไลนผ์่านเว็บไซต์ www.vesar.org 
          ๖) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.vesar.org โดย
นำเสนอข้อมูลทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการ
ประเมิน 
          4.7.2 จำนวนมาตรฐาน และประเด็นการประเมนิ 
           เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) 
            เพิ่มเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ได้แก่ 
       จำนวน................................มาตรฐาน  คือ ....................................................................... 
............................................................................................................................................ .............................. 
       จำนวน..................................ประเด็นการประเมิน คือ 
............................................................................................................................................................. ............. 
 
 
          4.7.3 ผลการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                   ๑) ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยภาพรวม จำนวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน  
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ  89.75 ) อันดับที่......................................  
                       ๑.๑) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 89.05) เมื่อจำแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

1.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 88.75) 
1.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 88.75) 
1.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ใน 

ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 89.62)  
 
จุดเด่น 
 1. ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในครัง้แรก 
 2. ผูส้ำเรจ็การศึกษามงีานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอสิระหรือศึกษาต่อ 
 3. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
 4. สถานศึกษามกีารบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเ้รียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและสังคม 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
 2. พฒันาผูเ้รียนให้มสีมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรอืการประกอบอาชีพอสิระตามแนวทางการ
ดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3. พฒันาผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สงูข้ึน 
 4. พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับทีสู่งข้ึน 
 5. พฒันาผูเ้รียนทุกคนใหผ้่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืและแนะแนวผูเ้รียนใหส้ำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสูตร
กำหนด 
 2. สง่เสรมิ สนบัสนุน ผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรม ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอสิระ และรับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
 3. สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้้เรียนพฒันานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรอืมีการนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
 4. สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดบั
สถานศึกษา ระดับจงัหวัด ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 5. พฒันากระบวนการเตรียมความพร้อมให้กบัผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

๑.๒)  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 91.88) เมื่อจำแนกเปน็ประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

       1.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 100) 

                1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อย
ละ 84) 

                1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 93.33) 
      1.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 88.57) 
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จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามกีระบวนการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 2. สถานศึกษามกีารพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรบัใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาหรือสาขางาน 
 3. ครผูู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัตสิำหรับพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. ครผูู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัตทิี่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างมี
คุณภาพ 
 6. ครผูู้สอนบริหารจัดการช้ันเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 7. ผูบ้รหิารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบรหิารแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรม
ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 8. สถานศึกษามกีารบรหิารจัดการระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 9. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมคุีณภาพ 
 10. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพือ่การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 11. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์มีความพรอ้ม 
เพียงพอ และเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา 
 12. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 13. สถานศึกษามีแหลง่เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพรอ้ม และเพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ 
 14. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพือ่การใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 15. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บรกิารวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมจีิตอาสาสร้างประโยชน์ใหก้ับ
ชุมชนและสังคม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรพฒันาระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น
ข้อมูลได้เต็มศักยภาพ 
 2. พฒันาให้ครผููส้อนทุกคนได้รบัการพัฒนาตามแผนการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ สามารถนำผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคุีณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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 1. สง่เสรมิ สนบัสนุน และกำกับติดตามให้มีการพฒันาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกหอ้งใหม้ีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสำหรบัการจัดการเรียนการสอน 
 2. สง่เสรมิ สนบัสนุน และกำกับติดตาม ให้ครูผูส้อนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี ครผููส้อนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน มผีลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพฒันา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรบัหรือเผยแพร่ 

๑.๓) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 88.33 )  เมื่อจำแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

       1.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.5) 

       1.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับ ดีเลิศ  (ร้อยละ 70) 
จุดเด่น 
 1. ผูบ้รหิารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบรหิารแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรม
ในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 2. สถานศึกษามกีารบรหิารจัดการระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามกีารระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. สถานศึกษามกีารบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผูเ้รียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและสังคม 
 5. ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างมี
คุณภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พฒันาให้ครผููส้อนทุกคนได้รบัการพัฒนาตามแผนการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ สามารถนำผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคุีณภาพ 
 2. พฒันาผูเ้รียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สงูข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. สง่เสรมิ สนบัสนุน และกำกับติดตาม ให้ครูผูส้อนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี ครผููส้อนนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน มผีลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพฒันา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรบัหรือเผยแพร่ 
 2. สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้้เรียนพฒันานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรอืมีการนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 



287 
 

 
2) ผลการดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จหรือเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 

1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปกีารศึกษา 2559 
2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลนกัเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560               

นายสหสัวรรษ   รัตนพงษ์ แผนกวิชาก่อสร้าง 
3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลการจัดต้ังกลุ่มอาชีพในสถาบันปอเนาะศึกษา ดีเด่น ระดบั

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (รายวิชาช่างก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 
4. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการ

บรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2561” 
5. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลการประเมินกจิกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 
 
          4.7.๔ ผลการดำเนนิการศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

         ระดับสถานศึกษา    3 ดาว    
          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  2 ดาว 
          ระดับอาชีวศึกษาภาค   - ดาว 
          ระดับชาติ    - ดาว 
          4.7.5 ผู้เรียนที่ผา่นกระบวนการบ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพ
อย่างยั่งยืน  จำนวน.......7.....ธุรกจิ  เป็นต้น 

1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 
2) ฟาร์มเลี้ยงไก่ให้กบับริษัท CPเจริญโภคภัณฑ์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 
3) ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 
4) รับเหมาก่อสร้าง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 
5) ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 
6) ธุรกิจออนไลน์ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จงัหวัดสงขลา 
7) ธุรกิจขายสง่น้ำสม้คั้น จังหวัดปัตตานี 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  (รอบที่ 2) 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563  
ระดับอาชีวศึกษา (รอบที่ ๒) 

 

1. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

    1.1 เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          1.1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

  ๑) ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 พร้อม  ไม่พร้อม  

  ๒) สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 

 พร้อม  ไม่พร้อม  

  ๓) จัดสวัสดกิารใหก้ับผู้เรียน 

 ม ี   ไม่ม ี 

  - สถานประกอบการจัดอาหารกลางวันใหก้ับนักศึกษา 

  - สถานประกอบการบางแห่งมบีรกิารรถรบัสง่พนักงาน 

  ๔) เบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน 

 ม ี   ไม่ม ี

- ค่าตอบแทนรายวันตามทีส่ถานประกอบการได้ตกลงกบันกัศึกษาทีเ่ข้าฝกึประสบการณ์ 

  ๕) การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา 

 พร้อม  ไม่พร้อม  
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          1.1.2 จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.  

สาขางาน 

ปีการศึกษา 2563  

ปกต ิ  ระบบทวิภาค ี  

แผนรับ รับจริง แผนรับ รับจริง จำนวนสถานประกอบการ 

ช่างยนต์(ยานยนต์) 100 94 - - - 

ช่างเช่ือมโลหะ(ผลิตภัณฑ์) 30 28 - - - 

ช่างไฟฟ้ากำลัง 60 48 - - - 

ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 30 17 - - - 

ช่างก่อสร้าง 30 14 - - - 

อุตสาหกรรมยาง 20 - - - - 

การบญัชี 40 36 - - - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 34 - - - 

รวม 350 271 - - - 

   สัดส่วนระบบทวิภาค ี - -  

               1.1.3 จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.  

สาขางาน 

ปีการศึกษา 2563  

ปกต ิ ระบบทวิภาค ี

แผนรับ รับจริง แผนรับ รับจริง 
จำนวนสถาน
ประกอบการ 

เทคนิคยานยนต์ - - 40 34 23 

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้าง
โลหะ 

- - 20 21 13 

ไฟฟ้ากำลัง 20 21 - - - 

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20 13 - - - 

ช่างก่อสร้าง 20 18 - - - 
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง - - 20 9 3 

การบญัชี 20 28 - - - 

เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั 20 27 - - - 

รวม 100 107 80 64 39 

   สัดส่วนระบบทวิภาค ี 2 1  

 

          1.1.4 จำนวนนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี (ทล.บ.) 

สาขางาน 

ปีการศึกษา 2563 

ระบบทวิภาค ี

แผนรับ รับจริง จำนวนสถาน
ประกอบการ 

ไม่มี - - - 

รวม    

   สัดส่วนระบบทวิภาค ี    

     

 

 1.2 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

           1.2.1 จำนวนสถานประกอบการในจังหวัด..........37.......แห่ง 

         1) ภาครัฐ....................-.............แหง่ 

          2) รัฐวิสาหกจิ...............-............แหง่    

                    3) ภาคเอกชน............37...............แหง่ 
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 1.2.2 จำนวนสถานประกอบการต่างจงัหวัด...........๔......แห่ง 

         1) ภาครัฐ.......................-..........แหง่ 

         2) รัฐวิสาหกจิ..................-.........แหง่    

         3) ภาคเอกชน...............๔...........แหง่ 

๑.๒.๓ จำนวนสถานประกอบการต่างประเทศ........-........แหง่ 

 

    1.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

          1.3.1 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อใหผู้้เรียน ผูป้กครอง 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 ม ี    ไม่ม ี 

          1.3.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันจัดทำแผนการเรียน แผนการฝกึอาชีพ และแผนการ
นิเทศ  

 ม ี    ไม่ม ี

          1.3.3 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันคัดเลือกผู้เรียน 

 ม ี    ไม่ม ี 

1.3.๔ ครูผูส้อนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาได้รับการอบรมและพฒันาตามเกณฑท์ี่กำหนด 
(ครูผูส้อนวิชาชีพระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบได้รบัการพฒันาไม่น้อยกว่าแปดสิบช่ัวโมงต่อคนต่อป)ี 

 เป็นไปตามเกณฑ ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์  

๑.๓.๕ สถานศึกษามีครูนเิทศทีผ่่านการอบรมและพัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย  

 เป็นไปตามเกณฑ ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์  

๑.๓.๖ สถานประกอบการมีครฝูึกทีผ่่านการอบรมและพฒันาตามเกณฑ์ทีก่ำหนด (ครฝูึกผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงตอ่คนต่อปี) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์  

 ๑.๓.๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการฝกึอาชีพ 
ในสถานประกอบการ 
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 เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

 ๑.๓.๘ สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ม ี    ไม่ม ี  

 

    1.4 แผนการขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 256๔  

 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 256๓ 

(แผนรับ) 

ปีการศึกษา 256๔ 

หมายเหต ุ

ปกต ิ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๗๑ - 350 -  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1๑๔ ๖๔ 1๐0 ๘0  

ปริญญาตรี (ทล.บ.) - - - -  

รวม ๓๘๕ ๖๔ 4๕0 ๘0  

สัดส่วนระบบทวิภาค ี ๖ : 1 ๕.๖ : 1  

 

     1.5 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

 1.๕.๑ ผู้บริหาร.....ไม่มี...........  

 ๑.๕.๒ ครู  การออกนิเทศของครูไม่เป็นไปตามแผนการนิเทศที่กำหนดไว้  เนื่องจากสถานประกอบการ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)  ทำให้การนิเทศต้อง
ปรับเปลี่ยน  โดยกำหนดการออกนิเทศอย่างน้อย 3 ครั้ง และปรับเปลี่ยนการนิเทศโดยใช้ระบบออนไลน์   

๑.๕.3 ผู้เรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ขาดทักษะด้านวิชาชพีและวุฒิ
ภาวะในการปรับตัว 

 ๑.๕.4 ผู้ปกครอง  ขาดความพร้อมและทุนทรัพย์ในการสง่ไปฝกึงาน  มีความกังวลและเป็นห่วงบุตรหลาน  
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๑.๕.๕ สถานประกอบการ  ขาดความพร้อม เนื่องจากมีครูฝึกจำนวนน้อย ส่งผลต่อการดูแลไม่ทั่วถึง
ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครูผู้สอนวิชาชีพใน
ระบบทวิภาคีน้อยกว่าร้อยละ 30 ที่ได้รับการพัฒนาน้อยกว่า 80 ช่ัวโมง/คน/ปี) 

สถานประกอบการมีครฝูึกทีผ่่านการอบรมและพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครฝูึกผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการน้อยกว่าร้อยละ 30 ช่ัวโมง/คน/ปี) 

     ๑.๖ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

1.๖.๑ ผู้บริหาร.......ไมม่ี...................  

 1.6.2 ครู เพิ่มช่องทางการติดตาม การนิเทศอย่างหลากหลาย รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการ  การปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

๑.๖.3 ผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปรับพื้นฐานในภาคฤดูร้อน 

 ๑.๖.4 ผู้ปกครอง  คัดเลือกสถานประกอบการที่มสีวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงให้กบันักเรียน 

๑.๖.๕ สถานประกอบการ วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูฝึกในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 

 

1.๗ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทำงานและการประกอบอาชีพ 

 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ ผู้สำเร็จการศึกษา 

ระบบทวิภาค ี

ทำงาน 
และประกอบอาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - -  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 41 ๒๑ ๕๑.๒๑ 

ปริญญาตรี (ทล.บ.) - -  

รวม 41 2๑ ๕๑.๒๑ 
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     1.๘ การประสานสิทธปิระโยชน์ของสถานประกอบการ เรื่องการลดหย่อนภาษีจากการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบัหน่วยงานตา่ง ๆ  

 ๑.๘.๑ ปัญหาและอปุสรรค  

-  สถานประกอบการบางแห่งขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษี 

 - เอกสารประกอบที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี มีจำนวนมากประกอบกับสถานประกอบการบางแห่ง 
บุคลากรน้อย ทำให้สถานประกอบการขาดความพร้อมในการลดหย่อนภาษี 

๑.๘.๒ แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค  

- หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื ่องการขอลดหย่อนภาษีสถานประกอบการ และชี้แจงถึงเอกสารต่าง ๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ในการขอลดหย่อนภาษี 

 

     1.๙ ผลกระทบในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑.๙.๑ สถานศึกษา  ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑.๙.๒ ผู้เรียน  นักเรียน นักศึกษาต้องเปลี่ยนสถานประกอบการ  เนื่องจากมาตรป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบการจำกัดการรับนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน 

๑.๙.๓ ผู้ปกครอง  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ผู้ปกครองวิตกกังวล และขาดความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานประกอบการ 

๑.๙.๔ สถานประกอบการ รัฐบาลกำหนดให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบการต้องลงความแออัด ทำให้นักศึกษา
ต้องฝึกงานที่บ้าน 

 

     ๑.๑๐ แนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 1.10.1  สถานศึกษา   สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 1.10.2  ผู้เรียน  ครูที่ปรึกษาติดต่อสถานประกอบการใหม่ ที่มีมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียน นักศึกษาที ่ม ีผลกระทบต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  โดยให้นับช่ัวโมงฝึกรวมของสถานประกอบการเดิม 

 1.10.3  ผู้ปกครอง  สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานประกอบการโดยการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการที่
ผ ่านรับรองตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของ
สาธารณสุขในพื้นที่ 

 1.10.4  สถานประกอบการ  ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
สามารถฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้  โดยรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 

ระดับอาชีวศึกษา (รอบที่ ๒) 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพของสถานศึกษา 

2.1 การนำนโยบายการเรียนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีการกำหนดแผนงาน โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ 

 มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ที่กำหนดไว้ 

2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

2.2.1 ครูไทย จำนวน ..................๓.................. คน 

 - นางสาวอรทัย  เซ่งซิ้ว 

 - นางสาวปรีดา  เซ่งลอยเลื่อน 

 - นางสาวปาณิศา แซ่ตั้ง 

2.2.2 ครูต่างชาติ จำนวน ............-.................. คน  

2.2.2.1 สัญชาติ ........-....... จำนวน ........-....... คน 

2.2.2.2 สัญชาติ .......-........ จำนวน ........-....... คน 

2.2.2.3 สัญชาติ ........-....... จำนวน .........-...... คน 

๒.๓ สถานศึกษาได้การสนับสนุนงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ
สนับสนนุจาก 

ต้นสังกัด (บาท) 

การระดม
ทรัพยากรและ
เงินรายไดข้อง
สถานศึกษา 

(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณท่ี 

ได้รับจาก 
ต้นสังกัด 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  - - - 

๒. ค่าจ้างครูพเิศษภาษาต่างประเทศ 113,880 - ๑๐๐ 
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๓. ค่าทดสอบมาตรฐานทกัษะภาษาอังกฤษ
ของครู และผู้เรียน 

- - - 

๔. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 56,480 - 100 

รวม ๑๗0,360 - ๑๐๐ 

 

2.๔ สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนรูปแบบ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) 

2.๔.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ท่ี สาขาวิชา 
จำนวนผู้เรยีน

ท้ังหมด 

จำนวนผู้เรยีน 
ร้อยละ 

EP MEP 

 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน - - - - 

 รวม     

 

2.๔.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ท่ี สาขาวิชา 
จำนวนผู้เรยีน

ท้ังหมด 

จำนวนผู้เรยีน 
ร้อยละ 

EP MEP 

 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน - - - - 

 รวม     

 

2.๕ โครงการ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน 

2.๕.1 โครงการ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ..........๑๕๗............. คน 

2.๕.2 โครงการ กิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ 

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ...........๖๒๘.......... คน 

2.๕.3 โครงการ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  
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    (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา) 

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ .........๖๐.............. คน 

2.๖ โครงการ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาท่ีสามให้ผู้เรียน  

- ไม่มี - 

2.๗ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนวิชาชีพ  

2.๗.1 โครงการ กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
แก่ครูผู้สอนทุกคน 

จำนวนครูผู้สอนวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา ...............53............ คน 

  2.๘ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสำหรับการประกอบอาชีพ 

 ไม่มี 

 มี ได้แก่  

   2.๙ การทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของครู และผู้เรียน 

  2.๙.1 ครู 

 ไม่มี 

 มี  

 Test of English for International Communication (TOEIC) 

 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 อื่น ๆ ระบุ ...........................................................................................................  

2.๙.2 ผู้เรียน 

 ไม่มี 

 มี  

 Test of English for International Communication (TOEIC) 

 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 อื่น ๆ ระบุ ...........................................................................................................  
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 ๒.๑๐ ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับการประกอบ
อาชีพ 

 - มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งครูผู้สอนประจำวิชา บ่อยครั้ง ไม่มีครูประจำทำให้ขาดความต่อเนื่อง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 

๒.๑๑ แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
สำหรับการประกอบอาชีพ 

-  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ จัดบอร์ดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย และมีประสบการณ์มากขึ้น 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563  
ระดับอาชีวศึกษา (รอบที่ ๒) 

3. เรยีนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสรา้งอาชีพ 

    ๓.1 สถานศึกษานำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใชใ้นการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

ท่ี ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีนำมาใช ้ ภารกิจท่ีนำมาใช ้ หมายเหต ุ

1. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 

- ระบบงานสารบรรณ 

- ระบบรบั-สง่จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์

- ระบบบุคลากร 

- ระบบวัดผล  และหลักสูตรฯ 

- ระบบประกันคุณภาพ 

- ระบบประชาสมัพันธ์ 

- ระบบการเงิน 

- ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล 

- ระบบงานกิจกรรม 

Freeware 

๒. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน ์

- งานทะเบียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

- งานครูที่ปรกึษา 

- งานบุคลากร 

- งานศูนย์ข้อมูล 

Freeware 

3 
GFMIS (ระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐและอิเล็กทรอนกิส)์ 

- งานการเงิน 

- งานพัสด ุ

- งานบัญชี 

 

4 e-Gp (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) - งานการเงิน  
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- งานพัสด ุ

- งานบัญชี 

5 กยศ. (E-studentlon) - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (กยศ.)  

6 ระบบศูนย์กำลงัคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 

- งานศูนย์ข้อมูล 

- งานแนะแนวอาชีพฯ 

- สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ : มีอยู่แล้ว (freeware) หรือพฒันาข้ึนเอง 

       ๓.2 สถานศึกษานำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบ Onsite OnAir 
และ Online 

หมายเหตุ : มีอยู่แล้ว (freeware) หรือพฒันาข้ึนเอง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีนำมาใช ้

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

หมายเหต ุ
Onsite OnAir Online 

 

1. Google  Classroom ✓  ✓  

2. Microsoft Tearms ✓  ✓  
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 ๓.3 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละสาขาวิชา 

ท่ี 
สาขาวิชา 

(รวมสามัญสัมพันธ์) 

ปีการศึกษา 2563 

(จำนวนห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติ) 

แผนการเพ่ิมห้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 

(จำนวนห้องเรียน และ 
ห้องปฏิบัติ) 

 

 

หมายเหตุ  

ห้องเรียน
และ 

ห้องปฏิบัติ
ปกต ิ

ห้องเรียนและ 

ห้อง
ปฏิบัติOnline 

ห้องเรียน
และ 

ห้องปฏิบัติ
ปกต ิ

ห้องเรียนและ 

ห้อง
ปฏิบัติOnline 

1. ช่างยนต์ 11 1 3 -  

2. ช่างเช่ือมโลหะ 6 - - -  

3. ช่างไฟฟ้ากำลัง 9 1 - -  

4. ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 7 1 - -  

5. ช่างก่อสร้าง 8 1 - -  

6 อุตสาหกรรมยาง 6 - - -  

7 การบญัชี 7 1 - -  

8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 6 - 1  

9 เทคนิคพื้นฐาน 4 - 1 -  

10 สามัญ-สมัพันธ์ 6 - - -  

รวม 72 11 4 1  

คิดเป็นร้อยละ 15.27   
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     ๓.4 ห้อง Smart Classroom ในแต่ละสาขาวิชา 

ท่ี 
สาขาวิชา 

(รวมสามัญสัมพันธ์) 

ปีการศึกษา 2563 

(จำนวนห้องเรียน) 

แผนการเพ่ิมห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2564 

(จำนวนห้องเรียน)  

 

หมายเหต ุ
ห้องเรียน

และ 

ห้องปฏิบัติ
ปกต ิ

ห้อง Smart 

Class 
Room 

ห้องเรียน
ปกต ิ

ห้อง Smart 

Class 
Room 

1. ช่างยนต์ 11 - - -  

2. ช่างเช่ือมโลหะ 6 - - -  

3. ช่างไฟฟ้ากำลัง 9 - - -  

4. ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 7 - - -  

5. ช่างก่อสร้าง 8 - - -  

6 อุตสาหกรรมยาง 6 - - -  

7 การบญัชี 7 - - -  

8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 4 - 1  

9 เทคนิคพื้นฐาน 4 - - -  

10 สามัญ-สมัพันธ์ 6 - - -  

รวม 72 4 - 1  

คิดเป็นร้อยละ 5.56   

หมายเหตุ : ห้อง Smart Classroom หมายถึง ห้องเรียนปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย 
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๓.5 ห้องสำหรับครผูู้สอนใช้ในการจัดการสอนแบบออนไลน์ (ไม่ใช่ห้องเรียน) 

ท่ี 
สาขาวิชา 

(รวมสามัญสัมพันธ์) 

 

จำนวนห้อง 
 

 

หมายเหต ุ

1. ห้องโฮมเธียเตอร ์ 1  

2. ห้องอินเตอร์เน็ต 2  

รวม 3  

 

 ๓.6 ครูท่ีจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนใ์นแต่ละสาขาวิชา 

ท่ี 
สาขาวิชา 

(รวมสามัญสัมพันธ์) 

จำนวนครู
ท้ังหมดในแต่ละ

สาขาวิชา 

จำนวนครูท่ี
จัดการเรียน 
การสอนแบบ

ออนไลน์ 

 

หมายเหต ุ

1. ช่างยนต์ 10 1  

2. ช่างเช่ือมโลหะ 4 2  

3. ช่างไฟฟ้ากำลัง 7 7  

4. ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 4 2  

5. ช่างก่อสร้าง 4 -  

6 อุตสาหกรรมยาง 3 3  

7 การบญัชี 7 6  

8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6  

9 เทคนิคพื้นฐาน 3 2  

10 สามัญ-สมัพันธ์ 8 7  

รวม 56 36  

คิดเป็นร้อยละ 64.28  
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     ๓.๗ การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีสอนแบบ STEM 
PjBL Active Learning และ Coding (ตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธี) 

  STEM  

 PjBL  

 Active Learning  

 Coding 

  วิธีการสอนแบบ อื่น ๆ ระบุ.......................................................................  

     ๓.๘ โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ท่ี รายการ 
ระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรม 

ผู้บริหาร ครู 

1. Hardware - 
1.  โคร งการอบรมการต ิ ดต ั ้ ง ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ 

2. Software - 
1. โครงการฝึกอบรมระบบปฏิบ ัติการ
คอมพิวเตอร์ 

3. People ware     - 
1. พัฒนาครูใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม ในการ
สอนออนไลน์ (โครงการจัดอบรมการเรียน
การสอนออนไลน์) 

4. อื่น ๆ                - 
1. การจัดทำโครงงานวิชาชีพ 

2. การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ 
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    ๓.๙. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๓.๙.1 ด้านระบบ Hardware   

 - วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรูเ้ทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

๓.๙.2 ด้านระบบ Software  

 - โปรแกรมสำหรบัการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัแพลตฟอร์มบางประเภทเป็นลิขสิทธ ิ์ส่วนบุคคล 
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

๓.๙.3 ด้านระบบ People ware   

 - ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 

     ๓.๑๐ แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

๓.10.1 ด้านระบบ Hardware   

 - วิทยาลัยฯ ระดมทรัพยากรและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

๓.10.2 ด้านระบบ Software  

 - วิทยาลัยฯ ระดมทรัพยากรและงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นลิขสิทธ ิ์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 

๓.10.3 ด้านระบบ People ware   

 - วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2563  
ระดับอาชีวศึกษา (รอบท่ี ๒) 

4. จัดตั้งศูนยป์ระสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

    4.1 การจัดระบบสารสนเทศของ Demand Side  และ Supply Side 

          4.1.1 สถานศึกษามีข้อมลูสารสนเทศด้านกำลังคนของตลาดแรงงานทีส่อดคลอ้งกบัผูส้ำเรจ็การศึกษา 

 ม ี  (ให้ตอบข้อ 4.1.2) 

 ไม่มี  (ให้ตอบข้อ 4.1.๓ และข้อ ๔.๑.๔) 

 ๔.๑.๒ การเช่ือมโยงระบบ    

 ระบบ T-VET-Center  

 ระบบ Demand & Supply Side   

 ระบบ V-Cop 

๔.๑.๓ ปัญหาและอปุสรรค................ไม่มี................. 

 ๔.๑.๔ แนวทางการแกป้ัญหาและอุปสรรค ..............ไม่ม.ี.......................... 

  

    ๔.๒ สาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานต้องการมาก (3 ลำดับแรก) 

ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๑. ช่างยนต์ 

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง 

๓. ช่างเช่ือมโลหะ 

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑. ช่างยนต์ 

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง 

๓. ช่างเช่ือมโลหะ 

๓. ปริญญาตรี (ทล.บ.) - ไม่มี - 
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      ๔.๓ จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มากสุด ๓ ลำดับแรก) 

ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา จำนวน (คน) 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๑. ช่างยนต์ 

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง 

๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

44 

41 

37 

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

๑. ช่างยนต์ 

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง 

๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

37 

22 

22 

๓. ปริญญาตรี (ทล.บ.) - ไม่มี - 

      ๔.๔ แผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ปีการศึกษา 256๔ ที ่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   (มากสุด ๓ ลำดับแรก) 

ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา จำนวน (คน) 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ไม่มี - - 

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) - ไม่มี - - 

๓. ปริญญาตรี (ทล.บ.) - ไม่มี - - 

     

     ๔.๕ ผลงานโครงงานวิทยาศาสตรข์องสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมในแต่ละระดับปีการศึกษา 256๒ 

  ระดับสถานศึกษา   จำนวน..............10...........ช้ิน 

  1. การศึกษาปรมิาณกำมะถันทีม่ีผลต่อความแข็งของฟองยางเพื่อทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่ง 

  2. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารเมี่ยงนาซิกาบ ู

  3. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารบูดูน๊ะจ๊ะ 

  4. อุปกรณ์แจ้งเตอืนแก๊สรั่ว 

  5. อุปกรณ์ดูดน้ำมันเช้ือเพลิง 

  6. เครื่องทำสายใหม 

  7. ตลับเมตรไรส้าย 
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  8. มะขามเปียกขัดผิว 

  9. อุปกรณ์เก็บสายยางจากล้อรถมอเตอร์ไซค์ 

  10. อุปกรณ์ตากถงุเท้าจากตะแกรงพัดลม 

  ระดับจังหวัด    จำนวน...............3............ช้ิน 

  1. การศึกษาปรมิาณกำมะถันทีม่ีผลต่อความแข็งของฟองยางเพื่อทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่ง 

  2. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารเมี่ยงนาซิกาบ ู

  3. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารบูดูน๊ะจ๊ะ 

  ระดับภาค    จำนวน...............3............ช้ิน 

  1. การศึกษาปรมิาณกำมะถันทีม่ีผลต่อความแข็งของฟองยางเพื่อทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่ง 

  2. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารเมี่ยงนาซิกาบ ู

  3. การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์อาหารบูดูน๊ะจ๊ะ 

  ระดับชาติ    จำนวน...............-.............ช้ิน 

  ระดับนานาชาติ   จำนวน................-............ช้ิน 

 

     ๔.๖ ผลงานวิจัยของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมในแต่ละระดับปีการศึกษา 256๒  

  ระดับสถานศึกษา   จำนวน..............-..............ช้ิน 

  ระดับจังหวัด    จำนวน...............-.............ช้ิน 

  ระดับภาค    จำนวน...............-.............ช้ิน 

  ระดับชาติ    จำนวน............๗..............ช้ิน 

  1. การประเมินตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการและลูกจ้างวิทยาลัยเทคนิค
จะนะ 

  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  3. ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในสถานศึกษา 

  4. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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  5. การสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  6. การสร้างและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  7. การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

  ระดับนานาชาติ   จำนวน..............-..............ช้ิน 

    ๔.๗ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมในแต่ละระดับปีการศึกษา 256๒  

 ระดับสถานศึกษา   จำนวน..............10..............ช้ิน 

  ระดับจังหวัด    จำนวน...............10.............ช้ิน 

  1.  เครื่องเตอืนอัคคีภัยส่งข้อมลูผ่าน LINE    

  2. อุปกรณ์แจ้งเตอืนและควบคุมแก๊ส ด้วยระบบ IOT 

  3. ระบบเสียงตารมสายไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี ROLA   

  4.  อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving) 

  5.  เครื่องเสียง multi function พลังงานทดแทน    

  6.  ว่าวเรือจำลอง 

  7.  Bio shower cap       

  8. ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ WIFI 

  9. อปุกรณ์ช่วยยกคอนเดนเซอร์เครื่องปรบัอากาศ    

  10. อปุกรณ์จับยึดงานเช่ือม  

  ระดับภาค    จำนวน.................2.............ช้ิน 

  1. อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving) 

  2. ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ WIFI 

  ระดับชาติ    จำนวน.................1.............ช้ิน 

  1. อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving) 

  ระดับนานาชาติ   จำนวน................-................ช้ิน 
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     4.๘ การต่อยอดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและการนำไปใช้
ประโยชน์ในสถานประกอบการ หรือชุมชน 

 ระบุช่ือผลงาน : ๑. อปุกรณ์สำหรับใส่เจลล้างมือ  โดยใช้เท้าเหยียบ 

   ๒. กล่องฆ่าเช้ือด้วยรังสี  UV 

     

     ๔.๙ ปัญหาของการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

 ๔.๙.๑ โครงงานวิทยาศาสตร์...............ไมม่ี..................... 

๔.๙.๒ งานวิจัย....................................ไม่ม.ี..................... 

๔.๙.๓ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม.......ไมม่ี.................... 

 

     ๔.๑๐ แนวทางการแก้ปัญหาของการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

๔.๑๐.๑ โครงงานวิทยาศาสตร.์...........ไม่มี.................... 

๔.๑๐.๒ งานวิจัย..................................ไม่มี................... 

๔.๑๐.๓ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม.....ไม่ม.ี.................. 

     

     4.๑๑ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพพ.ศ. ๒๕๖๑  

          4.๑๑.1 การขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการ 

 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ม ีการบันทึกข้อมูลการประเมินผ ่านระบบออนไลน์เชิงปร ิมาณและคุณภาพผ่าน เว็บไซต์ 
www.vesar.org ให้ครบถ้วน 
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 การติดตามและปรับปรงุข้อมลูการประเมินในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ww.vesar.org 

  มีการเขียนรายงานประเมนิตนเองในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ww.vesar.org โดยนำเสนอข้อมูลทัง้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 

           

 4.๑๑.2 จำนวนมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2561 (๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) 

 เพิม่เติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2561  ได้แก่ 

  จำนวน...............-.................มาตรฐาน 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเพิ่มเตมิคำอธิบาย ดังนี ้

เปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561  

กับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคจะนะ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

พ.ศ. 2562 
มาตรฐานท่ี 2  / ประเด็นท่ี 2.4 
     สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
ส ังก ัด หร ือหน่วยงานที ่กำกับด ูแล สถานศึกษา
มอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู ้เร ียน รวมทั ้งการช่วยเหลือ 
ส ่งเสร ิม สน ับสนุนจากผ ู ้ปกครอง ช ุมชน สถาน
ประกอบ และหน่วยงานที่เกี ่ยวของทั ้งภาครัฐและ
เอกชน 

มาตรฐานท่ี 2  / ประเด็นท่ี 2.4 
     สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
ส ังก ัด หร ือหน่วยงานที ่กำกับด ูแล สถานศึกษา
มอบหมายและนโยบายด้านความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือของผู ้บริหาร ครู 
บ ุคลากรทางการศึกษาและผู ้ เร ียน รวมท ั ้ งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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 4.๑๑.3 ผลการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                   ๑) ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยภาพรวม จำนวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม (ร้อยละ
96.80)  

 ๑.๑) มาตรฐานที1่คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 คณุลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ท่ีพึงประสงค ์

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ประเด็นที่ ๑ ด้านความรู้ 97.39 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที ่๒ ด้านทักษะและการประยกุต์ใช้ 68.00 ดี 

ประเด็นที่ ๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 100.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 95.32 ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจากครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 14 องค์ประกอบ ในปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562 จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้เรียนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีข้ีนอย่างเห็นได้ชัดเจนในด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจ 
ใฝรู้ การละเว้นสิ่งเสพติด ความรักสามัคคี ความกตัญญู ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพึงตนเอง ความอดกลั้นและ
มารยาทไทย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การสง่เสรมิ สนับสนุน ผูเ้รียนให้มีทักษะวิชาชีพตรงตามสาขางาน/แผนกวิชา 

 2. นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความสำคัญกับการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (V-NET) และการ
ส่งเสริมให้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา พร้อมกับส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพให้ครบในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ภาค และชาติ และทุกสาขางาน/
แผนกวิชา 

 2. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้องดำเนินการชี ้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ในการทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ทดสอบ 

 3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้องสนับสนุน และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

 

๑.๒)  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดงันี ้

มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นที่ ๑ ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 92.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 100.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 99.02 ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 

 1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานใน
สถานประกอบการ 

 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและปรับปรุงรายวิชาอย่างเป็นระบบ 

 2. สาขาวิชาที่เปิดการเรียน ในระบบทวิภาคี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. วิทยาลัยต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

 2. วิทยาลัยความสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพให้ครบทุกรายวิชาที่
สอน 

 3. วิทยาลัยควรวิเคราะห์ พัฒนาสาขาวิชาในระดับ ปวส. ให้เป็นระบบทวิภาคี เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

๑.๓) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ปรากฏผลดังนี ้

มาตรฐานท่ี 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ ๒ ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย 80.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 95.00 ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 

 1. ฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จริง มีจิตอาสา มีประสบการณ์ในการทำงาน 

  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์โดยให้แต่ละแผนกวิชาร่วมกันจัดทำสิ่งประดิษฐ์ 

 2. ให้มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผ่านเข้าไปในระดับชาติ ต่อไป 

 3. การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. ให้ครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น การเปิดให้นักเรียน 
นักศึกษา ดูยูทูปการทำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับแผนกวิชาของนักเรียน นักศึกษา 

 2. การมีส่วนร่วมในการบูรณาการของแต่ละภาคส่วนในการจัดกิจกรรม โครงการร่วมกันระดับอำเภอ 
และท้องถ่ิน 

 3. ให้สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผ่านเข้าไป ในระดับ
อาชีวศึกษา ภาค และชาติ อย่างต่อเนื่อง 

 

         ๔.๑๑.๔ ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเรจ็หรอืเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice)  

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก่ การ
วิจัยและพัฒนา เพื่อการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียน การสอนและ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัด
สงขลา 

 

 ๔.๑๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพพ.ศ. ๒๕๖๑ 

  - ไม่มี - 

       ๔.๑๑.๖ แนวทางการแกป้ัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพพ.ศ. ๒๕๖๑    

  - ไม่มี - 
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   4.๑๒ ผลการดำเนนิการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

           4.๑๒.๑  ผูเ้รียนทีผ่่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาจำนวน.....46........คน 

 ๔.๑๒.๒ ผลการดำเนินการศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 ระดบัสถานศึกษา…..…๓……ดาว    

  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด....................ดาว (ได้รับการประเมินในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รอ
ผลการประเมิน ) 

  ระดบัอาชีวศึกษาภาค....................ดาว 

  ระดบัชาติ.....................ดาว          

 4.๑๒.๓ ผู้เรียนทีผ่่านกระบวนการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพ
อย่างยั่งยืนจำนวน.........4............ธุรกจิได้แก ่

            1) ธุรกจิถุงผ้ารักษ์โลก 

            2) ธุรกจิน้ำแข็งใสสหายหมื่นจอก 

            3) ธุรกจิขนมปงัใส้ทะลกั 

            4) ธุรกจิเทคนิคจะนะน้ำปั่น 

 

4.๑๒.๔ การดำเนินการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกจิ (RRR) ของสถานศึกษา 

 เข้าร่วม  ระบุช่ือธุรกิจ...............................................................................   

 ผ่านการประเมิน ๑๐๐ ทีม 

 ผ่านการประเมิน ๒๐ ทีม 

 ไม่เข้าร่วม 

๑) ปญัหาและอปุสรรคของการดำเนินการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR)  

ของสถานศึกษา 

   - ไม่มี - 

๒) แนวทางการแกป้ัญหาและอปุสรรคของการดำเนินการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ  
(RRR) ของสถานศึกษา  

 - ไม่มี - 
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นโยบายการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นโยบายการจัดการเรยีนการสอนและมาตรการป้องกัน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

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

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID – 19)  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  
ณ  วันที่  9  เมษายน  2563  นั้น 

ในการนี้  เพื่อให้การเปิดเรียน  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID – 19)   
และการดำเนินงานในต้านต่าง ๆ มีความปลอดภัย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงประกาศมาตรการป้องกันและแนว
ปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา  ดังนี้    

 

 1. แนวปฏิบัติติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 

 ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกลชิ้ด
กับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขดำเนินการต่อไป 

 

 2. หลักการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 1. คัดกรอง (Screening): ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 

 2. สวมหน้ากาก (Mask): ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

 3. ล้างมือ (Hand Washing): ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้
เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง ก่อนเข้าช้ันเรียน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้ง
ไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
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 4. เว้นระยะห่าง (Social Distanching): เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้ 

 5. ทำความสะอาด (Cleaning): เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรยีน 
และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ 

 6. ลดแออัด (Reducing): ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็นหรือเพื่อเวลาทำ
กิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม รวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 

 
 

 3. มาตรการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา 

๑. กำหนดจุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า  โดยแบ่งเป็น 2 ทางเข้า 

1.1  ทางเข้าของบุคลากร  1  ทางเข้า 

1.2  ทางเข้าของนักเรียน นักศึกษา  1  ทางเข้า 

2.   ทำการการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

                 2.1  บุคลากร  1  จุด 

                 2.2  นักเรียน  นักศึกษา  3  จุด 

3.   ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และน้ำสบู่ 

                 3.1  บุคลากร  1  จุด 

                 3.2  นักเรียน นักศึกษา  3  จุด 

4.  จัดครูเวรประจำวันเพื่อคัดกรอง จำนวน   2   ชุด ๆ ละ   5   คน 

                 4.1  ชุดที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  06.30 – 8.00  น. 

                 4.2  ชุดที่ 2  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  08.00 – 09.30  น. 

                 4.3  และตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไปให้เป็นหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติ 

                       หน้าที่บริเวณประตูทางเข้าสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาน้ัน  

                 4.4  ถ้ามีบุคคลภายนอกจะเข้ามาในสถานศึกษา  ให้เป็นหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยทำ  

                       การคัดกรอง 
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 4. มาตรการการใช้อาคารอำนวยการ           

1. ห้ามนักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก  ที่ไม่มีกิจธุระเข้าอาคารอำนวยการ 
2. การเข้าอาคารอำนวยการจะต้องผ่านการคัดกรอง(ตรวจอุณหภูมิร่างกาย)  และล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์ 
3. ลูกบิดประตู  ราวบันได  เคาน์เตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  ในห้องโถง  ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ

ทุกวัน 
4. โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องใช้สำนักงาน  ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5. พื้นอาคาร  ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ  ทุกวัน 
6. ปิดประตูทางเดินด้านหลังอาคาร(ติดกับร้านค้าสหการ) 

 

 5. มาตรการการเข้าแถว 

 1.  กำหนดวันการเข้าแถวหน้าเสาธง ระดับช้ันละ 1 วัน โดยกำหนดจุดการยืนระยะห่าง 1 – 2 เมตร  ดังนี้ 

  1.1  วันจันทร์  นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  1 

  1.2  วันอังคาร  นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  2 

  1.3  วันพุธ  นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  3 

  1.4  วันพฤหัสบดี นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 1 

  1.5  วันศุกร์  นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 2 

และอีก 4 วัน ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวหน้าแผนกวิชา โดยยึดปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  
distancing)  

2.  ครูที่ปรึกษาตรวจเช็คนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดกรองโดยสังเกตสติ๊กเกอร์สีส้ม หากนักเรียน 
นักศึกษา คนใดไม่มีแสดงว่าไม่ผ่านการคัดกรอง ให้ครูที ่ปรึกษาแยกนักเรียน นักศึกษา ออกจากกลุ ่มและ
ดำเนินการคัดกรองต่อไป 

3. ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหน้าเสาธงให้สั้นลง  

 

6. มาตรการใช้ห้องเรียน 

๑. นักเรียน นักศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในช้ันเรียน 

๒. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน 

๓. จำนวนนักเรียน 20 - 25 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 

๔. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วม ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน  



321 
 

๕. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของ
โต๊ะ เก้าอี้ หลังเลิกเรียนทุกวัน 

๖. ให้นักเรียน นักศึกษา นำอุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่วนตัวมาใช้ในช้ันเรียน 

 

7. มาตรการการใช้อาคารเรียน  อาคารฝึกงาน 

1. จัดห้องเรียนกลุ่มละไม่เกิน  20  คน  โดยเว้นระยะห่าง 1 – ๒  เมตร 
2. นักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
3. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือด้วยน้ำสบู่  อาคารละ 1 – 2 จุด 
4. นักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอนก่อนเข้าอาคารเรียน  โรงฝึกงาน  จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่า

เช้ือโรคหรือน้ำสบู่ 
5. เปิดประตู  หน้าต่างให้มีการระบาย  ถ่ายเทอากาศ 
6. เช็ดทำความสะอาดห้องเรียน  โรงฝึกงาน  พื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องมือ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์

ฝึกด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากการเรียนจบลง  เก็บรวบรวมขยะที่มี ในห้องเรียน  โรง
ฝึกงานนำไปทิ้งกำจัดทุกวัน 

 

8. มาตรการการใช้โรงอาหาร 

    นักเรียน  นักศึกษา  ครู  บุคลากร 

1. ก่อนเข้า – ออกจากโรงอาหารทุกคนต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งและ
สวมหน้ากากอนามัย 

2. เข้าแถวเพื่อซื้ออาหารโดยยืนเว้นระยะห่างคนต่อคน  ระยะ 1  เมตร (ยืนตามจุดที่กำหนดไว้บนพื้น) 
           3.   นั่งโต๊ะรับประทานอาหารให้มีระยะห่างของโต๊ะ  2 เมตร  ระยะห่างที่นั่ง  1 เมตร   

                โดยมีการทำเครื่องห้ามนั่งที่โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร 

3. เมื่อรับประทานอาหารแล้วเสร็จ  ให้เก็บถ้วย จาน อุปกรณ์ไปวางไว้ตามที่กำหนดให้  แล้วรีบออก
จากโรงอาหาร  

4. เวลาของการพักกลางวัน ปวช. เวลา 11.30 - 12.30 น. , ปวส. เวลา 12.30 - 13.30 น. 
 

9. มาตรการการควบคุมร้านค้าและแม่ค้า 

1. แม่ค้า - ผู้ประกอบอาหารก่อนเข้า – ออกจากร้านค้าทุกคนต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หรือน้ำสบู่ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัย 

2. สวมหมวกปิดถึงไรผมทุกครั้งเมื่อประกอบ - จำหน่ายอาหาร 
3. ทำความสะอาดร้านค้า  ที่ประกอบอาหาร  อุปกรณ์ใส่อาหารให้มีความสะอาด  ถูกหลักอนามัยอยู่

เสมอ 
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10. ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้มีปัญหาเกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

2.  ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกคน  และทำให้ขาดการติดต่อถึงกัน 

 

11. แนวทาง/ข้อเสนอแนะท่ีสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ 

          ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สถานศึกษาได้บริการ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

 

*********************************** 
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คณะผู้จัดทำ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


