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โครงการที่ 1  
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา(เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี) ระยะที่ 2 และครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อที่ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

 4.2  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน ครูใช้เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
วิชำทฤษฎีและปฏิบัติ แต่เนื่องจำกเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ช ำรุดง่ำยและรำคำค่ำซ่อมบ ำรุงสูง ดังนั้น จึง
จ ำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีจอภำพขนำดใหญ่มำทดแทนเครื่องฉำยโปรเจ็คเตอร์ที่ช ำรุด ส ำหรับใช้
ในกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ  
ตลอดจนจะช่วยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  และ
วิทยำลัยฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรคอมพิ วเตอร์ ในกำรจัดซื้อจอมอนิเตอร์เพ่ือรองรับ
คอมพิวเตอร์ประกอบจ ำนวน 40 เครื่องและจอมอนิเตอร์ที่ช ำรุด ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรกำร
จัดซื้อจัดหำวัสดุครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำและครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์  
  5.1  เพื่อจัดหำครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์มำทดแทนเครื่องฉำยโปรเจ็คเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     5.2  เพ่ือเป็นกำรน ำเทคโนโลยีทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน 
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  5.3  เพ่ือจัดซื้อจอมอนิเตอร์ ในกำรรองรับคอมพิวเตอร์ประกอบและทดแทนของเดิมที่ช ำรุด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
     6.1.1  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเนื่องจำกมีครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์เป็นสื่อ
แทนเครื่องฉำยโปรเจ็คเตอร์ 
   6.1.2  มีจอมอนิเตอร์เพ่ือรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
      6.2.1  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีด ีขนำด 55 นิ้ว จ ำนวน 3 เครื่อง 
   6.2.2  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี ขนำด 65 นิ้ว จ ำนวน 20 เครื่อง 
   6.2.3  จัดซื้อครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว  จ ำนวน 50 จอ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำน   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินกำร     ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 – สิงหำคม 2564 
 7.4  ประเมินผล     ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร   ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ(รับฝำกภำษำต่ำงประเทศ)  เป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น  446,500 บำท  
ได้แก่ 

          8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์   446,500 บำท   จ ำแนกได้ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคา  รวมเงิน  
ต่อหน่วย  (บาท)  

1 เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี ขนำด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง     15,500      46,500  
2 เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี ขนำด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 20 เครื่อง     20,000      400,000  
 รวมทั้งสิ้น 23 เครื่อง       446,500  

          8.1.2  แยกตำมแผนกวิชำ  ดังนี้ 

ที ่ แผนก/งาน 
 จ านวน    

(ทีวี 55 นิ้ว) 
 จ านวน        

(ทีวี 65 นิ้ว) 
พ้ืนที่ติดต้ัง 

1 แผนกวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์   3 ห้องเรียน 624, 926, 927 
2 แผนกเทคนิคพ้ืนฐำน   2 ห้องเรียนในโรงงำน, ห้องเรียนอำคำรสถำปัตย์ 
3 แผนกวิชำเครื่องประดับอัญมณี   2 ห้องแสดงผลิตภัณฑ์, ห้องเรียนวิเครำะห์พลอย 
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ที ่ แผนก/งาน 
 จ านวน    

(ทีวี 55 นิ้ว) 
 จ านวน        

(ทีวี 65 นิ้ว) 
พ้ืนที่ติดต้ัง 

4 แผนกวิชำกำรบัญชี   3 ห้องเรียน 232, 234, 235 
5 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ห้องเรียน คอม 1, คอม 7 
6 แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร   2 ห้องเรียน 231, 233 
7 แผนกวิชำกำรตลำด   1 ห้องเรียน 222 

8 แผนกวิชำเทคโนโลยีกำรทอเสื่อ   1 ห้องเรียนทอเสื่อ 

9 งำนอำคำรสถำนที่     งำนอำคำรโรงน้ ำ ถอดจำกห้องโสตฯ 1 เครื่อง 

10 ห้องเรียนทฤษฎีอำคำร 9   2 ห้องเรียน 937, 938 

11 หน้ำอำคำรไม้และอำคำร
อ ำนวยกำร 

2   หน้ำอำคำรไม้, หน้ำอำคำรอ ำนวยกำร 

12 ห้องครูเวรชั้น 2     ห้องครูเวรชั้น 2 ถอดจำกหน้ำอำคำรไม้ 1 เครื่อง 

13 โรงอำหำร 1 2 โรงอำหำร 2 เครื่อง, ห้องรับประทำนอำหำรครู 1 
เครื่อง 

  รวม 3 20 เครื่อง 

  รวมทั้งสิ้น 23 เครื่อง 
 

 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินงบประมำณท้ังสิ้น  175,000 บำท  ได้แก่ 

          8.2.1  ค่ำครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว 50 จอ ๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็นเงิน  175,000 บำท   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   9.1  กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรร ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
  9.2  นักเรียนนักศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำ(เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี) ระยะที่ 2 
และครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
     ลงชื่อ...........................................................         
                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม)        
          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร           
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12. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                  ลงชื่อ..........................................................  
                                                                            (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                              ลงชื่อ.........................................................        

          (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ    

14. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                              (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี            
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โครงการที่ 2 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  และแผนกวิชำทุกแผนก  
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
      ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   
     ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
      ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
      2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน      
     2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้    
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
   4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนเป็นไปอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องจัดหำวัสดุฝึกเพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียน  สำมำรถใช้ในกำรฝึกปฏิบัติกำรจริง และนอกจำกนั้นจำกวัสดุฝึกที่
ผู้เรียนได้รับกำรฝึกและปฏิบัติงำนจริงนั้น สำมำรถที่จะเป็นผลผลิต ที่สำมำรถใช้งำนได้หรือขำยเป็นผลิตผลได ้
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้มีวัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละภำคเรียน 
    5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงำนจริงในสภำพที่เป็นจริงภำยใต้กำรควบคุมของผู้สอน 
    5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเกิดผลผลิต สำมำรถจ ำหน่ำยได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  ผู้เรียนมีวัสดุฝึกส ำหรบักำรปฏิบัติงำนเพียงพอ   
   6.1.2  ผลงำนจำกกำรฝึกกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้เรียน ภำยใต้กำรควบคุมของผู้สอนประกอบด้วยกำร
จัดท ำโครงกำรควำมร่วมมือกันระหว่ำงสำขำวิชำ เพ่ือให้เกิดผลผลิตจำกวัสดุฝึกตำมรำยวิชำต่ำง ๆ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษำมีวัสดุกำรศึกษำใช้ในกำรฝึกปฏิบัติงำน จ ำนวน 22 สำขำวิชำ  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 – พฤศจิกำยน 2563 
    7.2  จัดประชุมกำรด ำเนินกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – ธันวำคม 2563 
    7.3  ด ำเนินกำรจัดซื้อ     ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – กรกฎำคม 2564 
    7.4  ติดตำมและประเมินผล   ระยะเวลำ  ธันวำคม 2563 – สิงหำคม 2564 
    7.5  รำยงำนผล                   ระยะเวลำ      กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,260,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ระดับ ปวส.  จ ำนวน 1,260,000  บำท 
 8.2  จำกเงินงบอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   เป็นเงินทั้งสิ้น  2,200,000  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ระดับ ปวช.  จ ำนวน  2,200,000  บำท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  กำรเรียนกำรสอนฝึกปฏิบัติตรงตำมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำน   
 9.2  กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
    9.3  กำรฝึกปฏิบัติตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    9.4  ผู้เรียนมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกยิ่งข้ึน 
    9.5  เพ่ิมประสิทธิภำพผู้เรียน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำวัสดุกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
     ลงชื่อ...........................................................         
                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม)        
          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                                          
12. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                            (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
14. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 3 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำน   
         ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   3.1 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    
       ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปฏิรูปกำรเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพนักเรียนนักศึกษำส่งเสริมกำรท ำ
กิจกรรม ซึ่งกรอบแนวทำงพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้จัดท ำ
โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงสถำนศึกษำเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำ ได้พัฒนำทักษะฝีมือในกำร
ประกอบอำชีพ  ในอนำคตต่อไป    
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5. วัตถุประสงค์   
    5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ และระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด   
    5.2  เพ่ือจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพสำขำต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัด 
    5.3  เพ่ือให้มีตัวแทนของสถำนศึกษำ และอำชีวศึกษำจังหวัดเข้ำแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1 นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะฝีมือ และประสบกำรณ์ในแต่ละวิชำชีพมำกขึ้น 
    6.2  เชิงปริมำณ   
    6.2.1  ได้ตัวแทนของสถำนศึกษำ และอำชีวศึกษำจังหวัดเข้ำแข่งขันในระดับสูงขึ้น ในแต่ละสำขำวิชำ  
 
7. กิจกรรมและการด าเนินการ  
    7.1  จัดเตรียมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.2  จัดประชุมวำงแผนกำรท ำงำน         ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563  
    7.3  ด ำเนินโครงกำร                         ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563  - กันยำยน 2564 
    7.4  ประเมินผลโครงกำร    ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
    7.5  สรุปโครงกำร     ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท ได้แก่ 
          8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  10,000  บำท 
 8.2  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  45,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  45,000 บำท  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    9.1  นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรพัฒนำทักษะสูงขึ้นเพ่ือเข้ำร่วมแข่งขัน 
    9.2  ได้ตัวแทนของสถำนศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  ไปแข่งขันทักษะวิชำชีพในสำขำต่ำง ๆ              
ในระดับภำค  
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพ้ืนฐำน ระดับสถำนศึกษำ 
และระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                    
ลงชื่อ.......................................................     
          (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม)     
    ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                       
12. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                           (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                              ลงชื่อ.........................................................        

         (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
14. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                 ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 4 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคและระดับชาติ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และหัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก  
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำน   
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   3.1 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
 3.3  กำรประกันคุณภำพภำยนอก (สมศ.) 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปฏิรูปกำรเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพนักเรียนนักศึกษำส่งเสริมกำรท ำ
กิจกรรมซึ่งกรอบแนวทำงพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ส่งเสริมให้สถำนศึกษำได้จัดท ำโครงกำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพ ระหว่ำงสถำนศึกษำเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำ ได้พัฒนำทักษะฝีมือในกำรประกอบ
อำชีพในอนำคตต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือส่งนักเรียนนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำค และระดับชำติ 
    5.2  เพ่ือท ำกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพสำขำต่ำง ๆ ภำยในระดับภำค และระดับชำติ  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะฝีมือ และประสบกำรณ์ในแต่ละวิชำชีพมำกขึ้น 
 6.2  เชิงปริมำณ  
      6.2.1  ได้ตัวแทนของอำชีวศึกษำจังหวัดเข้ำแข่งขันในระดับสูงขึ้น ในแต่ละสำขำวิชำ และนักเรียน 
นักศึกษำ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดเตรียมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.2  จัดประชุมวำงแผนกำรท ำงำน          ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 
    7.3  ด ำเนินโครงกำร                          ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563  - กันยำยน 2564 
    7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
    7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท ได้แก่ 
           8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  20,000  บำท 
 8.2  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  59,050  บำท ได้แก่ 
        8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  59,050  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
 9.2  ผู้เรียนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะสูงขึ้นเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำคและระดับชำติ 
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11.  ผู้เสนอโครงการ             
                       
ลงชื่อ....................................................        
         (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร     
 

12. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                            ลงชื่อ................................................................ 
                                                                             (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.........................................................        

           (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ        
     

14. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                              (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 5 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน 

  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   หัวหน้ำแผนกทุกแผนก และรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   
     ข้อที่ 1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี  
                                 และกีฬำ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรอำชีวศึกษำกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง สถำน
ประกอบกำรและชุมชน  ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี ได้จัดสรรเงิน
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ส ำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. ในอัตรำคนละ 100 บำท  
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำน ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นเส้นทำงอำชีพ ในแต่ละสำขำอำชีพต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือเป็นกำรวำงแผนกำรเรียนของนักเรียนได้อย่ำงมีเป้ำหมำยในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกำสไปศึกษำดูงำนที่สอดคล้องกับสำขำวิชำชีพที่เรียน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
    6.1.1  นักเรียนมีแนวคิดในกำรวำงแผนในกำรเรียน  มีเป้ำหมำยในกำรประกอบอำชีพ   
 6.2  เชิงปริมำณ  
   6.2.1  นักเรียนในระดับ ปวช. ทุกสำขำวิชำ ได้รับโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำร  ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 
 7.3  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564 
 7.4  ติดตำมและประเมินผล  ระยะเวลำ สิงหำคม 2564 
 7.5  รำยงำนผล                   ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  339,375  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  339,375  บำท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ในกำรศึกษำดูงำนมำวำงแผนกำรเรียน 
 9.2  นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในเส้นทำงอำชีพของตนเองในอนำคตได้ชัดเจนขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรของผู้เรียน   
 

11. ผู้เสนอโครงการ     
                               
ลงชื่อ......................................................        
          (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
    ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร     
 

12. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                  ลงชื่อ................................... .......................... 
                                                                           (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                              ลงชื่อ..........................................................        

         (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
      

14. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                              (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 6  
วิยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ  งำนวัดผลและประเมินผล 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

  โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
                                  โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)            
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน  
       ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
         ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
         ข้อที่ 2.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน 
        ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
         ข้อที่ 5.2 คุณลักษณะของครู 
         ข้อที่ 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   3.1 ครูผู้สอน 
    3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    3.1.2 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
       ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 เป็นหลักสูตรที่พัฒนำขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 และควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก ำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
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จรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพอิสระได้ 
   กำรประเมินตำมสภำพจริง เป็นประเมินที่ เน้นกำรเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน (Authentic 
performance) เพรำะตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง โดยเน้นกำรปฏิบัติเป็นส ำคัญ และต้องมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรพัฒนำที่ปรำกฏให้เห็นใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินหลำยฝ่ำย 
และเกิดขึ้นในทุกขณะที่เป็นไปได้ ซึ่งกำรประเมินผลจะต้องใช้เครื่องมือประเมินอย่ำงหลำกหลำย 
   ดังนั้น  จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และเทคนิควิธีในกำรวัดผลและประเมินผล เพ่ือวัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และหำกผู้สอนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดหลักกำรที่ส ำคัญในกำรสอนประสบควำมส ำเร็จ และผู้เรียนจะสำมำรถพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดในกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ
ประโยชน์ของกำรศึกษำโดยรวม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
 5.2  เพ่ือพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรเรียน และเทคนิคในกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ  
       6.1.1  ครมีูควำมรู้ควำมเข้ำใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
          6.1.2  ครูสำมำรถสรำ้งเครื่องมือที่มีคุณภำพที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริง 
 6.2  เชิงปริมำณ 
       6.2.1  ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80% 
       6.2.2  ครูทีเ่ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถพัฒนำเทคนิควิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงได้ 
ไม่น้อยกว่ำ 80% 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร – ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563               
 7.2  แต่งตั้งคณะท ำงำน ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินงำน    ระยะเวลำ  มกรำคม – กรกฎำคม 2564  
 7.4  ประเมินผล ระยะเวลำ  กรกฎำคม 2564 
 7.5  รำยงำนผล ระยะเวลำ  สิงหำคม 2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น   15,000  บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน 15,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ผู้รับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำเทคนิคต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนได้ 
 9.2  ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ในวงกำรวิชำชีพครู และสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำเครื่องมือ
วัดและประเมินผลได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ............................. ................................ 
             (นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ)                                (นำงอลิสสำ   กูรมะสุวรรณ) 
               ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                         ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                                ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม)                                                                   

                                                                      ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 7 
วิยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ การเตรียมความพร้อมและการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ระดับปวช.3 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ  งำนวัดผลและประเมินผล 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

  โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
                                  โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)            
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน  
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
         ข้อที่ 1.3 นักเรียนมีบุคลิกภำพดีมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีสุนทรียะภำพด้ำนศิลป์ดนตรีและกีฬำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
       ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพ ปรับกำรเรียน เปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบให้ทันกับยุคสมัย
อย่ำงมีคุณภำพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตำมที่ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ก ำหนดจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำหรือ V-NET ในช่วง
เดือนมีนำคม ปี  2564 ส ำหรับนักเรียนระดับ ปวช.3 อีกทั้งยังเป็นสนำมสอบของจังหวัดจันทบุรี จำกเหตุผล
ดังกล่ำวงำนวัดผลและประเมินผลจึงต้องเตรียมกำรจัดให้นักเรียน เข้ำสอบ V-NET ตำมวันเวลำ สถำนที่ ที่
ก ำหนด เพ่ือทดสอบควำมรู้ควำมคิด และสมรรถนะของนักเรียนสำยวิชำชีพอีกทั้งผลกำรสอบยังน ำไปใช้
ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำในสังกัด สอศ. และเป็นกำรสอดคล้องกับงำน
ประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละ
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ของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
   จำกเหตุผลดังกล่ำวงำนวัดผลและประเมินผล จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรเพ่ือให้กำรสอบ V-NET 
ของนักเรียนระดับ ปวช.3ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
พ.ศ.2556  
 5.2  เพ่ือน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ไปใช้ในกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.3  เพื่อน ำผลกำรทดสอบ (V-NET) ไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและ
ประเมินผลมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ  
       6.1.1  นักเรียน มีควำมตระหนักถึงกำรสอบ V-NET 
 6.2  เชิงปริมำณ 
       6.2.1  นักเรียน สอบผ่ำน V-NET ร้อยละ 60 
  
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร – ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563               
 7.2  แต่งตั้งคณะท ำงำน   ระยะเวลำ    กุมภำพันธ์ 2564 
 7.3  ด ำเนินงำน    ระยะเวลำ    มกรำคม - มีนำคม 2564  
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ    เมษำยน 2564 
 7.5  รำยงำนผล    ระยะเวลำ    กรกฏำคม 2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,900 บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  2,900  บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  โดยตรง นักเรียน  สอบผ่ำน V-NET ร้อยละ 60 
 9.2  โดยอ้อม นักเรียน  เป็นผู้ที่มีคุณภำพทำงวิชำชีพ 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
    10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรทดสอบ ด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET) ระดับปวช.3 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ)                                (นำงอลิสสำ   กูรมะสุวรรณ) 
               ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                         ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                                ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม)                                                                   

                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 8 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ  งำนวัดผลและประเมินผล 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที่ 2.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
    ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.6  ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพทั้งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนอำชีพได้ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในกำรท ำงำนซึ่ง
ถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำทั้งนี้ โดยมีมำตรฐำนวิชำชีพเป็นเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบ
ประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำในสถำนศึกษำ เพื่อให้สำมำรถจัดด ำเนินกำรทดสอบภำยใต้เงื่อนไขที่
เป็นมำตรฐำนของวิชำชีพนั้น จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำเป็นเครื่องมือประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ อันจะเป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดคุณภำพของผู้เรียนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำสู่ตลำดแรงงำน อย่ำงไรก็ตำมในกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำง
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เครื่องมือประเมินมำตรฐำนวิชำชีพแต่ละประเภทวิชำ ผู้เกี่ยวข้องควรค ำนึงถึงหลักำรวัดและประ เมินผลเป็น
ส ำคัญ อีกทั้งวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีในฐำนะที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนอำชีวศึกษำ
จังหวัดจันทบุรี 
   ดังนั้นจึงต้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนเรื่องกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  จำกเหตุผลดังกล่ำวท ำให้งำน
วัดผลและประเมินผลวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีจ ำเป็นต้องท ำโครงกำรจัดท ำข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพขึ้น เพ่ือใช้
ในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพให้กับผู้เข้ำรับกำรทดสอบฯในอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือทดสอบมำตรฐำนฝีมือทำงวิชำชีพของนักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน มีควำมรู้ ทักษะ คุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียน ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือทำงวิชำชีพ ร้อยละ 80 
ของสำขำวิชำที่เปิดกำรเรียนกำรสอน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ  มิถุนำยน – สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร     วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000   บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทน    จ ำนวน    9,000    บำท 
  8.1.2  ค่ำใช้สอย  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน  1,000  บำท 
 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000   บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน    10,000    บำท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน มีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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 9.2  นักเรียนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
 9.3  นักเรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือวิชำชีพ มีควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือทำงวิชำชีพ  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        .......................................................... ........... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นำงอลิสสำ  กูรมะสุวรรณ)                                 (นำงอลิสสำ   กูรมะสุวรรณ) 
                ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                              ลงชื่อ................................................................  
                                                                               (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 9 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 
2.   ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่  5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคคล 
   5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ  

  3.1 ครูผูสอน  
           3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
           3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  
           3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
       สื่อกำรเรียนกำรสอน  เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือท ำให้กำรเรียนรู้
บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  จำกยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้ยกระดับ
คุณภำพของผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยมีมำตรกำรปฏิรูปสื่อและหลักสูตร ปัจจุบันสื่อกำรเรียนกำรสอน                                                                                                                                                                                                                               
ที่ถือว่ำทันสมัยคือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Media) ที่ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  เช่น  บทเรียน 
คอมพิวเตอร์เว็บ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีรูปแบบที่
หลำกหลำย 
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 ในปัจจุบันสถำนศึกษำ ผู้สอน  ผู้เรียน สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ต่ำงๆ ที่มีอยู่มำกมำยบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
มีกำรพัฒนำเครื่องมือที่ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้อย่ ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียนของผู้สอน  ควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำถึงควำมรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ช่วย
จัดกำรชั้นเรียน  เช่น  Edmodo, Socrative, MoodleMobile, Student Organizer และ  Google Apps 
for education 
  ดังนั้น  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนจึงขอเสนอ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือพัฒนำครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีให้มีควำมรู้และสำมำรถผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนได้  
 5.2 เพ่ือพัฒนำครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้มีกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำเครื่องมือ
ที่ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำงๆได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
  6.1.1 ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีควำมรู้และสำมำรถผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนได้ 
  6.1.2 ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำเครื่องมือที่ช่วย
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำงๆได้ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีควำมรู้และสำมำรถผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนได้ 
   ได้อย่ำงน้อย 30 คน 

6.2.2  ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำเครื่องมือที่
ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำงๆได้ อย่ำงน้อย 30 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563– พฤศจิกำยน 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 – สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร      วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น   20,000   บำท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ     จ ำนวน 20,000 บำท    
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 5.1 ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีควำมรู้และสำมำรถผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนได้ไม่น้อยกว่ำ 30 คน 
 5.2 ครูในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำเครื่องมือที่ช่วยจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบต่ำงๆได้ไม่น้อยกว่ำ 30 คน 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร    ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
              
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ................................................. 
  (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)              (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)  
        ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน                       
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                       ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
      
 

 

 

 



 

-87- 
  

โครงการที่ 10   
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรัตนาพร แก้วขำว และงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
       ด้ำนที่  3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อ 3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 
    4.2  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
      ตำมกำรประกันคุณภำพภำยใน (สอศ.) ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน
นักศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน  นับเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อท ำให้กำรเรียนรู้
บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  จำกยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้ยกระดับ
คุณภำพของผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยมีมำตรกำรปฏิรูปสื่อและหลักสูตร ปัจจุบันสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ 
ถือว่ำทันสมัยคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Media) ที่ ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์เว็บ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีรูปแบบที่
หลำกหลำย  เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป 
 
 
 



 

-88- 
  

5. วัตถุประสงค์  
     5.1 เพ่ือจัดหำวัสดุสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมทันสมัย ให้บริกำรต่อครูและนักเรียน 
 5.2 เพ่ือซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ วัสดุอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอน ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียน 
กำรสอน ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 5.3  เพื่อปรับปรุงพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้บริกำรต่อครูและนักเรียนให้มีสื่อในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงหลำกหลำย 
     5.4 เพ่ือเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1  ครูจัดกำรสอนโดยมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
           6.1.2  นักเรียน นักศึกษำ มีสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และทันสมัย 
     6.2  เชิงปริมำณ    
   6.2.1  มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมทันสมัย ให้บริกำรต่อครู จ ำนวน 100 คน 
   6.2.2  ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ วัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน ใช้งำนเพียงพอ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน        ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร       วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุ    จ ำนวน   10,000    บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  มีวัสดุส ำหรับสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมทันสมัย เพ่ือให้บริกำรต่อครูและนักเรียน 
 9.2  สื่อกำรเรียนกำรสอนได้รับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 9.3  สื่อกำรเรียนกำรสอนได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ เพ่ือให้บริกำรต่อครู และมีสื่อในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงหลำกหลำย 
    9.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
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10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
              
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ................................................. 
  (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)              (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)  
        ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน      
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                  (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 11 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกแบบทึบ  
ระหว่างในห้องควบคุมสัญญาณและห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้องโสตฯ) ให้เป็นแบบบานเลื่อน 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
  ข้อ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
       ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
            ข้อ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

            5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยบำนหน้ำต่ำงกระจกระหว่ำงห้องควบคุมสัญญำณ และห้องประชุมใหญ่เป็นแบบทึบ ท ำให้ไม่
สะดวกในกำรติดต่อระหว่ำงห้องควบคุมสัญญำณและห้องประชุมใหญ่ จึงขอเปลี่ยน ให้เป็นแบบบำนเลื่อน 
เพ่ือให้สะดวกในกำรใช้งำน และเตรียมควำมพร้อมที่จะให้บริกำรต่อครู นักเรียน และบุคคลภำยนอกต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเปลี่ยนบำนหน้ำต่ำงกระจกแบบทึบ ระหว่ำงในห้องควบคุมสัญญำณและห้องประชุมเหลืองจันท์ 
(ห้องโสตฯ) ให้เป็นแบบบำนเลื่อน 
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   5.2 เพ่ือให้กำรติดต่อระหว่ำงห้องควบคุมสัญญำณและห้องประชุมใหญ่ ของห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้อง
โสตฯ) ได้สะดวกขึ้น 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1 กำรติดต่อระหว่ำงห้องควบคุมสัญญำณและห้องประชุมใหญ่ ของห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้อง
โสตฯ) มีควำมสะดวก พร้อมที่จะให้บริกำรต่อครูนักเรียนและบุคคลภำยนอก 
 6.2 เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ได้เปลี่ยนบำนหน้ำต่ำงกระจกแบบทึบ ระหว่ำงในห้องควบคุมสัญญำณ และห้องประชุมเหลือง
จันท์ (ห้องโสตฯ) ให้เป็นแบบบำนเลื่อน 
    
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    กันยำยน 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563– พฤศจิกำยน 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร      ห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้องโสตฯ) วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอย จ ำนวน 5,000 บำท    
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ได้เปลี่ยนบำนหน้ำต่ำงกระจกแบบทึบที่กั้นระหว่ำงในห้องควบคุมสัญญำณ และห้องประชุมเหลือง
จันท์ (ห้องโสตฯ) ให้เป็นแบบบำนเลื่อน ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย  
 9.2  กำรติดต่อระหว่ำงห้องควบคุมสัญญำณและห้องประชุมใหญ่ของห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้องโสตฯ) มี
ควำมสะดวก 
  
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร เปลี่ยนบำนหน้ำต่ำงกระจกแบบทึบ ระหว่ำงในห้องควบคุม
สัญญำณและห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้องโสตฯ) ให้เป็นแบบบำนเลื่อน 
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11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
              
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ................................................. 
  (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)             (นำงสำวรัตนำพร แก้วขำว)  
        ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน      
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ...................................... .................... 
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 12 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปลุกจิตส านึกรักชาติด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย 
        
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล และแผนกสำมัญสัมพันธ์ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่  1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

ข้อที่  1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี  
             และกีฬำ   

 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

 
4. หลักการและเหตุผล  

ในรำยวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย ได้เปิดสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปี 2559 เป็นต้น
มำ โดยมีจุดประสงค์ในรำยวิชำที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของชำติ เป็นกำรปลุกจิตส ำนึก     
รักชำติ  เข้ำใจถึงลักษณะของเอกลักษณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมไทย พระรำชกรณีกิจของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัว ตำมนโยบำย คสช.  ซึ่งผู้สอนเล็งเห็นว่ำหำกผู้เรียนได้รับควำมรู้และได้รับประสบกำรณ์จำก
กำรศึกษำแหล่งประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นแล้ว จะเรียนรู้ในจุดประสงค์ดังกล่ำว และเป็นกำรปลุกจิตส ำนึกรักชำติ
ด้วยประวัติศำสตร์ชำติไทย ที่มีเอกลักษณ์คือมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีควำมกล้ำหำญ ป้องกันประเทศ
และทรงกอบกู้เอกรำชให้ไทยคงเป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้ เพ่ือให้เรำได้สืบทอดแนวคิดจำกบรรพบุรุษ รักษำและ 
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พัฒนำสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงำมต่อไปเป็นกำรปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน นอกเหนือจำกกำร
เรียนในชั้นเรียน จะท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนเอกลักษณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นกำรปลูกฝังและ
เผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 

5.2  เพ่ือปลุกจิตส ำนึกให้นักศึกษำมีควำมรักชำติ มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม จำกประวัติศำสตร์ชำติไทย 
 5.3  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
    6.1  เชิงคุณภำพ    
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ด้ำนเอกลักษณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมไทย และมีจิตส ำนึกรักชำติ 
มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม  
    6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย ภำคเรียนที่ 2/2563  และ 
ภำคเรียนที่ 1/2564  จ ำนวน  150  คน  

 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563  
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
  7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร       ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – สิงหำคม 2564 
  7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท ได้แก ่
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  10,000 บำท 
        
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ชำติไทยในท้องถิ่น  
    9.2  นักเรียน นักศึกษำมีควำมรักชำติ มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม จำกประวัติศำสตร์ชำติไทย 
    9.3  นักเรียน นักศึกษำมีประสบกำรณ์จริงจำกกำรศึกษำประวัติศำสตร์ชำติไทย 
    9.4  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
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10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปลุกจิตส ำนึกรักชำติด้วยประวัติศำสตร์ชำติไทย                                                                                                    

 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                ……………………………………………….….. 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
          (นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล)     (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
        ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                        ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร)                                                    
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................................... .. 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 13 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ การสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน 

        
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล และแผนกสำมัญสัมพันธ์ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

ข้อที่ 1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ  
      ดนตรี และกีฬำ   
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล  
 ในรำยวิชำชีวิตและสังคมไทย ได้เปิดสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง ปี 2558 เป็นต้นมำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำตอนหนึ่งของวิชำนี้คือกำรศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมไทย  
ซึ่งผู้สอนเล็งเห็นว่ำหำกผู้เรียนได้รับควำมรู้และได้ปฏิบัติกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
นอกเหนือจำกกำรเรียนในชั้นเรียนแล้ว จะท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมไทย   เป็นกำรปลูกฝังและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม 
อันดีงำมของชำติ 



 

-97- 
  

5.2  เพ่ือให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมไทย 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
   6.1  เชิงคุณภำพ    

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมไทย เป็นกำรปลูกฝังและเผยแพร่มรดกทำง 
วัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ และมีจิตส ำนึกรักชำติ มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม  
    6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนวิชำชีวิตและสังคมไทย ภำคเรียนที่ 2/2563  และ 
ภำคเรียนที่ 1/2563  จ ำนวน  500  คน  

 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563  
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
  7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร       ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – สิงหำคม 2564 
  7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท ได้แก ่
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  10,000 บำท        
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่ำมรดกวัฒนธรรมไทย 
9.2  นักศึกษำมีประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำรแสดงดนตรีไทย 
9.3  กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อำเซียน 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
           …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
          (นำงพิศศิลป์ เลิศรัตนำกุล)     (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
        ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                          ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                      (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 14 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญ  สัมพันธ์ 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน 
  ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ข้อที่ 2 บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นคุณภำพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ประกันคุณภำพผู้เรียนและสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
  กลยุทธ์ที่ 4 น ำเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร  
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ 
ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำร 
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้นกำรฝึก
ปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้นๆ 
  แผนกสำมัญสัมพันธ์ จัดเป็นสำขำวิชำพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำในสำขำวิชำชีพในทุก
สำขำวิชำ จึงจัดว่ำเป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นต้องพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสูงแผนก
สำมัญสัมพันธ์จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือพัฒนำสื่อกำรสอนพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรสอนในยุคปัจจุบัน  
  ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น จึงเสนอโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์แผนก
สำมัญสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพ่ือปรับปรุงสื่อกำรสอนในห้องเรียนแผนกสำมัญสัมพันธ์ 
5.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนสำมำรถพัฒนำกำรสอนให้นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
5.3  เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1 ระบบเสียงในห้องเรียนแผนก วิชำสำมัญสัมพันธ์พร้อมจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1 ชุดเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 นิ้ว 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บำท  ได้แก่    
  8.1.1  ค่ำวัสดุ   จ ำนวน  1,500  บำท   
  8.1.2  ค่ำครุภัณฑ์  ชุดเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 นิ้ว จ ำนวน 7,500 บำท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
   9.1 ครูสำมำรถพัฒนำกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
   9.2 ห้องเรียนแผนกสำมัญสัมพันธ์มีสภำพพร้อมใช้งำน 
   9.3 นักศึกษำที่มำเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชำสำมัญ  สัมพันธ์ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นำยทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ)                                 (นำยทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ) 
                       ต ำแหน่ง คร ู                                        ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกสำมัญสัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                          ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                      (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 15 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน 
  ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม  
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพผู้เรียน                        
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ 
ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้ ง
ประยุกต์สู่อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้นกำรฝึก
ปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ 
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  แผนกสำมัญสัมพันธ์ จัดเป็นสำขำวิชำพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำในสำขำวิชำชีพในทุก
สำขำวิชำ จึงจัดว่ำเป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นต้องพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสูงแผนก
สำมัญสัมพันธ์จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือพัฒนำสื่อกำรสอนพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรสอนในยุคปัจจุบัน  
  ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น จึงเสนอโครงกำรปรับปรุงห้องเรียน
แผนกสำมัญสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 
      ตำมที่แผนกสำมัญสัมพันธ์ได้รับมอบหมำยให้จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำพ้ืนฐำนต่ำงๆนั้น เป็น
ระยะเวลำยำวนำน ท ำให้สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์มีควำมเสื่อมสภำพตำมกำลเวลำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้นและยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบันพร้อมตอบสนองยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ  
 
5. วัตถุประสงค์  

5.3.1 เพ่ือปรับปรุงสื่อกำรสอนในห้องเรียนแผนก วิชำสำมัญสัมพันธ์ 
5.3.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสำมำรถพัฒนำกำรสอนให้นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
5.3.3 เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน 
5.3.4 เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ (ตัวช้ีวัดความส าเร็จ+เกณฑ์) 
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1 ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์มีบรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ดียิ่งขึ้น 
  6.1.2 ครูผู้สอนวิชำภำษำต่ำงประเทศมีกำรพัฒนำกำรสอนได้ดียิ่งขึ้น 
  6.1.3 นักเรียนนักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  6.1.4 ห้องเรียนภำษำต่ำงประเทศมีสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยขึ้น 
  6.2.5 ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญสัมพนัธ์ พรอ้มจัดกำรเรียนกำรสอนอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.1.1 Smart TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65 นิ้ว   จ ำนวน 5 เครื่อง 
  6.1.2 ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์แบบล้อลำก ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  จ ำนวน 6 ชุด 
  6.1.3 พัดลมติดเพดำน   จ ำนวน 42  เครื่อง 
  6.1.4 ชุดแสงสว่ำงติดเพดำน   จ ำนวน  60 ชุด 
  6.1.5 สีทำผนัง จ ำนวน 17 ห้อง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 - กันยำยน  2564 
  7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร อำคำร 3 แผนก วิชำสำมัญสัมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (เขียนค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุแยกกันให้ชัดเจน) 
     8.1  จำกเงิน รำยได้รับฝำกภำษำต่ำงประเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 615,730 บำท ได้แก่  
        8.1.1  ค่ำใช้สอย จ ำนวน  374,730  บำท 
          1)  ค่ำจ้ำงทำสีพร้อมสีทำภำยใน 17 ห้อง รวม 2,421 ตรม. ตรม. ละ  130  บำท  เป็น

เงิน  314,730  บำท 

              2)   ค่ำจ้ำงติดตั้งพร้อมชุดแสงสว่ำงติดเพดำน 60 ชุด ชุดละ 1,000 บำท เป็นเงิน  60,000 

บำท     

  8.1.2  ค่ำครุภัณฑ์  จ ำนวน  241,000  บำท 

          1)  Smart TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65 นิ้ว จ ำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บำท เป็นเงิน 

100,000 บำท 

          2)  ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์แบบล้อลำกไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว จ ำนวน 6 ชุด ชุดละ 6,000 บำท 

เป็นเงิน  36,000  บำท  

           3)  พัดลมโคจรขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้วพร้อมติดตั้ง จ ำนวน 42 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บำท  

เป็นเงิน  105,000  บำท 

    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
  9.1 ครูสำมำรถพัฒนำกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
  9.2 ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์มีสภำพพร้อมใช้งำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  9.3 นักศึกษำท่ีมำเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                    ……………………………………………..………………. 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นำยทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ)                                 (นำยทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ) 
                       ต ำแหน่ง คร ู                                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนก วิชำสำมัญสัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                          ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                      (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 16 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์ และคณะครูแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
      ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
      ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติ เป็นควำมภำคภูมิใจของคนไทย วันที่ 29 กรกฎำคม ของทุกปี  
เป็นวันภำษำไทยแห่งชำติ เพ่ือให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำษำไทย จึงสมควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักศึกษำเห็นคุณค่ำของภำษำไทย 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ เห็นควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะท่ีเป็นภำษำประจ ำชำติ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมเกี่ยวกับภำษำไทยก่อนให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
ภำษำไทย  
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมรักและหวงแหนในวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติไทย 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ  
   6.1.1 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษำ มีควำมตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของภำษำไทย 
 6.2 เชิงปริมำณ  
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนภำษำไทยร่วมท ำกิจกรรมในวันภำษำแห่งชำติ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ   กรกฎำคม – สิงหำคม 2564 
 7.4  ประเมินผล                    ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำษำไทย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    ……………………..…….………………………….. 
ลงชื่อ....................................................            ลงชื่อ................................................... 
       (นำงสำววลิำวรรณ  อ ำพัฒน์)                   (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
              ต ำแหน่ง ครู                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์  เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 17 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์ และแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
      ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
       ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 

4.  หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    วันสุนทรภู่  26 มิถุนำยน ของทุกปี  เป็นวันสุนทรภู่  ซึ่งเป็นกวีของชำติ องค์กำรยูเนสโกได้ยกย่องให้
เป็นกวีของโลก สมควรที่นักเรียน นักศึกษำจะภำคภูมิใจ และศึกษำผลงำนของท่ำน อันเป็นมรดกส ำคัญของ
ชำติ กำรจัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษำทรำบถึงประวัติของสุนทรภู่ตลอดจนผลงำนของ
ท่ำน เห็นควำมส ำคัญเรื่องของภำษำและวรรณคดีจึงสมควรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ แสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนภำษำไทยทุกคนร่วมท ำกิจกรรมในวันสุนทรภู่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ   มิถุนำยน 2564 
 7.4  ประเมินผล                    ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  8.1  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ จะเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนมำกข้ึน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  

 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    ………………………….………………………….. 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ...................................................... 
       (นำงสำววลิำวรรณ  อ ำพัฒน์)           (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
             ต ำแหน่ง คร ู                                 ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.................................................... ......................... 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 18 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยเมธำ  โยธำฤทธิ์,นำยพัฒนพงษ ์ อ้นเถื่อน, นำงพรพรรณ  พำนิชสำร  
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที ่1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   ข้อที ่2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา  
     เนื่องจำก ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีกำรจัดประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ.) ระดับภำค และในระดับชำติ โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน
ส่วนหนึ่งจำกบริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม       
รำชูปถัมภ์ ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยได้รับ
กำรสนับสนุนต่อมำโดยตลอด ปัจจุบันโครงงำนวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ - เอสโซ่ ได้จัดประกวดมำแล้วจ ำนวน  
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28 ครั้ง ในปีพุทธศักรำช 2563 เป็นกำรจัดประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ครั้งที่ 29 ขึ้น 
    ดังนั้น ทำงแผนกสำมัญสัมพันธ์ (วิทยำศำสตร์) จึงขอจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น และกล้ำตัดสินใจในกำร
ลงมือปฏิบัติกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วยตนเอง และผู้เรียนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ระหว่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำง อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรคัดเลือกโครงงำนวิทยำศำสตร์
จัดส่งประกวดในระดับภำคและระดับชำติต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็นและกล้ำตัดสินใจในกำร 
ท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้ด้วยตนเอง 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
ระหว่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำง 
 5.3  เพ่ือได้โครงงำนวิทยำศำสตร์จัดส่งประกวดในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  ระดับภำคและ
ระดับชำติต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้น ำควำมรู้และทักษะ 
จำกกำรเรียนในแต่ละสำขำวิชำ ประมวลควำมรู้มำจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อเข้ำร่วมประกวดระดับ 
อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี ระดับภำค และระดับชำติ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  นักเรียน-นักศึกษำในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จัดท ำโครงงำนฯ
เพ่ือเข้ำร่วมประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี ระดับภำคและระดับชำติ ไม่น้อยกว่ำ 
12  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน – กันยำยน 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร       วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     8.1 จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท ได้แก่             
     8.1.2  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จ ำนวน  20,000 บำท 

  8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บำท 

     8.2.1  ค่ำวัสดุในกำรสนับสนุนกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์เพ่ือส่งเข้ำประกวด  

                     ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี    จ ำนวน  5,000  บำท 

        หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้เรียนได้คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำและกล้ำตัดสินใจในกำรลงมือท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ได้ด้วย
ตนเอง 
 9.2  ผู้เรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ระหว่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำง 
 9.3  ได้คัดเลือกโครงงำนวิทยำศำสตร์ในกำรจัดส่งประกวดในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี ระดับภำค
และระดับชำติต่อไป  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์  
 

11. ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................         ลงชื่อ..............................................    
           (นำยเมธำ  โยธำฤทธิ์)             (นำยพัฒนพงษ ์ อ้นเถื่อน)  
       ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย          
          
ลงชื่อ................................................          
        (นำงพรพรรณ  พำนิชสำร)     
          ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน                                    

                                                      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                                                        ……………………………………….…………… 
                                                        ลงชื่อ.................................................. 

                                                        (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                                                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 

 
 



 

-115- 
  

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................... ............ 
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 19 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมชำย   ขันติเจริญ  แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ 

 1.5  ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ 
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
   3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
          ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  ทักษะกำร
ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  ทักษะกำรออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ และทักษะกำรเขียน
โปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ ในระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดจันทบุรี ระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร และระดับชำติ นั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษำมีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพดังกล่ำวและสำมำรถแข่งขันกับวิทยำลัยอ่ืนได้อย่ำง
ประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำมีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพ 

 5.2  เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพและสำมำรถแข่งขันกับทีมจำก อศจ. ต่ำงๆ 
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.2.1  เพ่ือให้นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน มีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพและสำมำรถน ำไป
ประกอบอำชีพได้   
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำมีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพและสำมำรถแข่งขันกับทีม
จำก อศจ. ต่ำงๆ 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร           ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563  
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน      ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
      7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร         ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 
      7.4  ประเมินผล                   ระยะเวลำ   เมษำยน 2564 
      7.5  สรุปโครงกำร                 ระยะเวลำ   เมษำยน 2564 
  7.6  สถำนทีด่ ำเนินกำร           แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ทักษะกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ     จ ำนวน  10,000  บำท 
  8.1.2  ทักษะกำรออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  5,000  บำท 
  8.1.3  ทักษะกำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  จ ำนวน   
5,000 บำท 
       หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  นักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน มีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพและสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได ้   
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าแผนก 
                                                              ............................................................    
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ........................................................ 
          (นำยสมชำย   ขันติเจริญ)                                           (นำยสมชำย   ขันติเจริญ)   
              ต ำแหน่ง  คร ูคศ.1                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                  (นำงทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 20 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
                            
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงกรุณำพร  รัตนภูผำ   และหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
                     ข้อที่ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
    3.2  กำรประกันคุณภำพภำยใน (สอศ.)   
           ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  
            5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 ข้อที่ 4  ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและบริหำรจัดกำร 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ 
ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติ งำน ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ทักษะควำมรู้ทักษะวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกต์สู่
อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงใน
สถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ  

 
 



 

-120- 
  

ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำง ใช้ส ำหรับสอนวิชำรำยวิชำพ้ืนฐำนงำนเขียนแบบก่อสร้ำง วิชำเขียน
แบบงำนโครงสร้ำง และวิชำเขียนแบบงำนสถำปัตยกรรม โดยครูผู้สอนจะบรรยำยสำธิตและให้นักเรียนลงมือ 

ปฏิบัติกำรจริง แต่เนื่องจำกสภำพห้องเรียนร้อน พัดลมที่ใช้งำนเป็นเวลำนำนจึงเกิดควำมช ำรุดและ
ผ่ำนกำรซ่อมแซมมำหลำยครั้งแล้วจนใช้งำนไม่ได้   ดังนั้นแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง จึงจ ำเป็นต้องขอปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำง จ ำนวน 1 ห้อง โดยวิธีกำรติดตั้งพัดลม เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
5.  วัตถุประสงค์  

 5.1  เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษำทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน  
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
      6.1 เชิงคุณภำพ  
  6.1.1  นักศึกษำที่ใช้ห้องเรียนมีทัศนคติที่ดีในกำรเรียนของแผนก และต่อวิทยำลัยจำกกำรที่ได้รับ 
กำรบริกำรที่ดี 
   6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  นักศึกษำมีห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำง ที่ติดพัดลม จ ำนวน 11 เครื่อง เพ่ือคุณภำพใน   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
7.  กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำ แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกรำยได้ของสถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์  พัดลมโคจร ขนำด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  11 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บำท 
เป็นเงิน 27,500 บำท 
  8.1.2  ค่ำวัสดุ    จ ำนวน 1,500 บำท 
           หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีพัดลมใช้ในกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำง จ ำนวน 11 เครื่อง       
        

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องเรียนปฏิบัติกำรเขียนแบบก่อสร้ำง  แผนกวิชำช่ำง
ก่อสร้ำง  
 

11.   ผู้เสนอโครงการ                                               12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 

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

   ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 

           (นำงกรุณำพร  รัตนภูผำ)               (นำงกรุณำพร  รัตนภูผำ) 

            ต ำแหน่ง ครูเชี่ยวชำญ                   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง  

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                  (นำงทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 21 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้บริการภายใน 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงพัชมน   สงเครำะห์   และแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
   ข้อ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
       ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
            ข้อ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน  

 5.2  ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตำมท่ีอำคำรแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ได้เห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว   จึงได้จัดท ำ
โครงกำรซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้บริกำรภำยใน    เพ่ือให้บริกำรเครื่องเสียงทั้งนอก
และในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  รวมไปถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำด้ำนเครื่องเสียง  แต่ในปัจจุบัน
ชั้นวำงอุปกรณ์เครื่องเสียง ได้ใช้งำนมำนำนเกิดกำรช ำรุดเสียหำย  ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเก็บอุปกรณ์เครื่อง
เสียงเป็นอย่ำงมำก  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น  จึงเสนอโครงกำรซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้บริกำรภำยใน    โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนและผู้รับบริกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
ด้ำนบริกำรที่สูงขึ้นต่อไป 
  ดังนั้นจึงเห็นว่ำควรซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้บริกำรภำยใน  อำคำรแผนก
อิเล็กทรอนิกส์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  เพ่ือให้ชั้นวำงอุปกรณ์เครื่องเสียงที่น ำไปให้บริกำรต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงชั้นวำงอุปกรณ์เครื่องเสียง  อำคำรแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เพ่ือให้กำรบริกำรเครื่องเสียงทั้งนอกและในสถำนที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  อำคำรแผนกอิเล็กทรอนิกส์ มีชั้นวำงอุปกรณ์เครื่องเสียงใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
นักเรียนนักศึกษำมีทัศนคติท่ีดีในกำรบริกำรของวิทยำลัยฯและภำยนอก 
 6.2 เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ได้ชั้นวำงอุปกรณ์เครื่องเสียง   จ ำนวน 1 ชั้น  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563   
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน        ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ     พฤศจิกำยน 2563  – กันยำยน 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ     กันยำยน 2563 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร            ชั้น 1 อำคำรแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,500  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุ  จ ำนวน  2,500  บำท    
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกที่เก่ียวข้อง เข้ำ-ออกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย  
 9.2 นักเรียนนักศึกษำมีทัศนคติที่ดีในกำรเข้ำใช้อำคำรเรียนและกำรบริกำรของวิทยำลัยฯ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้บริกำรภำยใน 
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11. ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
         ………………………………………………………..      
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ.................................................... 
    (นำงพัชมน   สงเครำะห์)                 (นำงนงรักษ์    ปัญสุภำรักษ์)  
             ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน                   ต ำแหน่ง หัวหน้ำสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                               
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 22 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ  ติดตั้งม่านบังแสงห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

                             
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงพัชมน สงเครำะห์    และหัวหน้ำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
     3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่  3  กำรบริหำรจัดกำร  
                       ข้อที่ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่   
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน  

 5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ  
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา     
   ห้องปฏิบัติกำรห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ชั้นที่  4  อำคำรแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องที่ใช้ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติทำงด้ำนที่เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  วิชำเครื่องมืดวัดไฟ้ฟ้ำแอละอิเล็กทรอนิกส์  งำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระบบเสียง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภำพ  ระบบโทรคมนำคม กำรสื่อสำรข้อมูล เทคนิคกำรอินเตอร์เฟส 
ฯลฯ  โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งแบบบรรยำย-สำธิต น ำเสนอผ่ำนทำงเครื่องโปรเจคเตอร์ และจอ
โปรเจคเตอร์ และด้ำนปฏิบัติกำรลงมือปฏิบัติกำรจริง  แต่ในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีแสงสว่ำง
รบกวนมำกจำกภำยนอกส่องเข้ำมำทำงหน้ำต่ำง ผ่ำนทำงกระจกใสและเกิดแสงสะท้อนปรำกฏขึ้นมำ ส่งผลท ำ
ให้นักศึกษำมองภำพที่ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์ไม่ชัดเจน  แสงนั้นรบกวนสำยตำของนักศึกษำ ท ำให้เกิด
ควำมล้ำของดวงตำและอำจเป็นอันตรำยต่อสำยตำ และสุขภำพของนักศึกษำได ้ 
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           เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  และป้องกันอันตรำยอันอำจจะเกิดขึ้นแก่ตัวนักศึกษำ 
ทำงแผนกฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขอปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ทีช่ั้นที่ 4  อำคำร
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 ห้อง   โดยวิธีกำรติดตั้งม่ำนบังแสงแบบมู่ลี่ ที่สำมำรถบังคับกำรปิด-เปิดได้โดย
กำรใช้มือ (ขนำด6x6 เมตร) 
 
5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพ่ือติดต้ังม่ำนบังแสงแบบมู่ลี่ให้กับห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4    
    5.2  เพ่ือให้ห้องเรียนมีบรรยำกำศท่ีดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1  นักศึกษำที่ใช้ห้องเรียนมีทัศนคติที่ดีในกำรเรียนของแผนก และต่อวิทยำลัยจำกกำรที่ได้รับกำร
บริกำรที่ดี 
  6.2  เชิงปริมำณ  
         6.2.2  นักศึกษำมีห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดม่ำนบังแสงแบบมู่ลี่ ที่สำมำรถ
บังคับกำรปิด-เปิดได้โดยกำรใช้มือ (ขนำด6x6 เมตร ตำมรูปแนบ) จ ำนวน 1 ห้อง ที่สำมำรถใช้ในกำรเรียน 
และไม่มีอันตรำยต่อสำยตำ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน        ระยะเวลำ    กุมภำพันธ์ 2564 – เมษำยน 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ     พฤษภำคม 2564 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ     กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร            ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ชั้น 4    
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  12,500  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุ  ม่ำนบังแสงแบบมู่ลี่พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  12,500  บำท    
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  ไดห้้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งม่ำนบังแสงแบบมู่ลี่ ที่สำมำรถบังคับกำรปิด-
เปิดได้โดยกำรใช้มือ (ขนำด6*6 เมตร ตำมรูปแนบ) ที่สมบูรณ์  จ ำนวน 1  ห้อง  ที่สำมำรถใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน     
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10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรติดตั้งผ้ำม่ำนบังแสงห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
         ………………………………………………………..      
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ.................................................... 
    (นำงพัชมน   สงเครำะห์)                 (นำงนงรักษ์    ปัญสุภำรักษ์)  
             ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน                   ต ำแหน่ง หัวหน้ำสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 23 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ  พัฒนาปรับปรุงเครื่องเสียงสถานศึกษา 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นำงพัชมน   สงเครำะห์ และแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
             โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
             โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
          ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
                     2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
          ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
                     3.4  กำรบรหิำรงำนอำคำรสถำนที่ 
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  
           5.2  ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน          
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ  
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
  ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ และจำกมำตรฐำน
และกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ ควำมรู้และ
ทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ  ด้ำนสมรรถนะ
วิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ   
ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ   กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  ที่ เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงทั้งใน
สถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ  เพื่อเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ   
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  ทำงแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์  ได้เห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว   จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำปรับปรุง
เครื่องเสียงสถำนศึกษำ  เพ่ือให้บริกำรเครื่องเสียงทั้งนอกและในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  รวมไปถึงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำด้ำนเครื่องเสียง  แต่ในปัจจุบันเครื่องเสียง ที่ใช้งำนมำนำนเกิดกำรช ำรุดเสียหำย  ท ำ
ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงมำก  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น  จึงเสนอโครงกำร
พัฒนำปรับปรุงเครื่องเสียงสถำนศึกษำ   โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนและผู้รับบริกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
ด้ำนบริกำรที่สูงขึ้นต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
    5.1 เพ่ือปรับปรุงเครื่องเสียงสถำนศึกษำ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษำทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 
    5.3 เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภำพ 
          6.1.1  นักศึกษำมีระบบเครื่องเสียงพร้อมใช้งำน  และมีทัศนคติที่ดีในกำรเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
และต่อวิทยำลัยจำกกำรที่ได้รับกำรบริกำรที่ดี 
     6.2  เชิงปริมำณ    

6.2.1  ระบบเครื่องเสียงทุกจุดในสถำนศึกษำมีสภำพดีพร้อมใช้งำน 
 

7. กิจกรรมและการด าเนินการ   
     7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
    7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ  กรกฎำคม 2563 - กันยำยน  2564 
    7.4  ประเมินผล ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
    7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.6 สถำนที่ด ำเนินกำร  ศูนย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8.  8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุ     จ ำนวน  14,000 บำท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ไดพั้ฒนำปรับปรุงเครื่องเสียงสถำนศึกษำ 
 9.2  เพ่ือให้ระบบเสียงมีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำน 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร พัฒนำปรับปรุงเครื่องเสียงสถำนศึกษำ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                               12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                      .........................................................................                               
   ลงชื่อ.................................................... ลงชื่อ................................................................ 
             (นำงพัชมน   สงเครำะห์)                                          (นำงนงรักษ์    ปัญสุภำรักษ์) 
              ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน                                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวชิำอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน......................................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................. 
                                                ลงชื่อ........................................................ .. 
                                                               (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร      
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.................................................... ......................... 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 24 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เมคคาทรอนิกส์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยชัยนุชิต  พรมนำ     และแผนกเมคคำทรอนิกส์ 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
       ด้ำนที่  3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อ 3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

            5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
      ตำมกำรประกันคุณภำพภำยใน (สอศ.) ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน
นักศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน  นับเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อท ำให้กำรเรียนรู้
บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  จำกยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้ยกระดับ
คุณภำพของผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยมีมำตรกำรปฏิรูปสื่อและหลักสูตร ปัจจุบันสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
ถือว่ำทันสมัยคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Media) ที่ ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์เว็บ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีรูปแบบที่
หลำกหลำย  เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์  
     5.1 เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์ในจัดกำรเรียนกำรสอนให้บริกำรต่อนักเรียน 
 5.2 จัดหำวัสดุเพื่ออัพเกรดคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์ให้มีควำมทันสมัยเพ่ือให้บริกำรต่อนักเรียน 
 5.3 เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียน กำรสอน ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ

กระบวนกำรเรียนรู้ 
  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1  ครูมีคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์เพ่ือช่วยในกำรท ำสื่อและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   6.1.2  ครูท ำกำรสอนโดยมีคอมพิวเตอร์ที่อัพเกรดและรองรับโปรแกรมท่ีใช้เรียนท ำให้กำรสอนเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว 
           6.1.3  นักเรียน นักศึกษำ มีคอมพิวเตอร์ที่อัพเกรดและรองรับโปรแกรม 
     6.2  เชิงปริมำณ    
   6.2.1  มีคอมพิวเตอร์ที่อัพเกรดและรองรับโปรแกรมให้บริกำรต่อครู  
   6.2.2  มีคอมพิวเตอร์อัพเกรดและรองรับโปรแกรมใช้งำนเพียงพอต่อครูและนักเรียนนักศึกษำ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000    บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและค่ำวัสดุ    จ ำนวน  20,000  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  มีคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์อัพเกรดและรองรับโปรแกรมส ำหรับกำรท ำสื่อกำรสอน ที่มีควำม
ทันสมัย เพ่ือให้บริกำรต่อครูและนักเรียน 
 9.2  มีคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์อัพเกรดและรองรับโปรแกรมส ำหรับกำรท ำสื่อกำรสอน ได้รับกำร
ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
    9.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนของเมคคำทรอนิกส์  
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เมคคำทรอนิกส์  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน  
                                                                          …………………………………………………….   
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ................................................. 
    (นำยชัยนุชิต  พรมนำ)                        (นำยชัยนุชิต  พรมนำ)  
                 ต ำแหน่ง คร ู               ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกเมคคำทรอนิกส์       
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-134- 
  

โครงการที่ 25 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำววิรัล  คเณสุข แผนกวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
   ด้ำนที ่1 คุณภำพนักศึกษำ  
    ข้อ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น  
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
    ข้อ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
    ข้อ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตำมยุทธศำสตร์ที่  5  ปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ  กลยุทธ์ที่ 3 จัดหำทุน  
วัสดุ  อุปกรณ์  ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ   มีกำรจัดสภำพแวดล้อม  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษำ  และจำกมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำได้ก ำหนด
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ  ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ 
ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ  ซึ่งสอดคล้อง
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กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ  เพื่อเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ   

 ทำงแผนกวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   มีห้องเรียนไม่เพียงพอในกำรเรียน
กำรสอน แผนกฯ ได้ด ำเนินกำรขอห้องเรียนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และได้รับจัดสรรห้องเรียนจ ำนวน 2 ห้อง 
จึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ขึ้น  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำด้ำน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชำโปรแกรมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก  และใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ อีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงคุณภำพห้องเรียนที่เหมำะสมต่อกำรเรียนและกำรสอน  จึง
เสนอโครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น
ต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ให้สำมำรถใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 
     5.3  เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ  
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษำมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่ดี พร้อมใช้งำน และมีทัศนคติท่ีดีในกำรเรียน
แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
 6.2  เชิงปริมำณ  
          6.2.1  ได้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
       6.2.2  นักเรียนนักศึกษำแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สำมำรถใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 300 คน 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 – พฤศจิกำยน 2563 
   7.3 ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564 
 7.4 สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร      วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 
 
 
 



 

-136- 
  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  29,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุ   จ ำนวน 29,000 บำท    
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
    9.2  ได้ระบบกำรไฟฟ้ำและรำงไฟห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ที่พร้อมใช้งำนและพร้อมให้บริกำรแก่
นักเรียนนักศึกษำ  
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน   
                                       ………………………….……………………………… 
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ......................................................... 
        (นำงสำววิรลั  คเณสุข)                       (นำงสำววิรัล  คเณสุข)  
                ต ำแหน่ง ครู คศ.1                  ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์         
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 26 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ  ทาสีพื้นและตีเส้นความปลอดภัยภายในเผนกเทคนิคพื้นฐาน 
 

1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยสำนนท์ พฤษกล ำมำศ/ครูในแผนกเทคนิคพ้ืนฐำน 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
     3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
           ด้ำนที่ 1.คุณภำพนักศึกษำ 
                  ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
           ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
                  ข้อที่ 3.2 กำพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

            5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           แผนกเทคนิคพ้ืนฐำนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดทำสีพ้ืนโรงงำนไว้เมื่อ 7 ปี ที่แล้วท ำให้สีเก่ำ  หลุด
ล่อน เจือจำง จนบำงจุดไม่มีสีหลงเหลืออยู่  ขำดควำมสวยงำมควำมเรียบร้อย เส้นแบ่งเขตควำมปลอดภัย ก็
แทบจะมองไม่เห็น ทำงแผนกจึงได้ให้ตัวแทนจ ำหน่ำยสีทำพ้ืนโดยเฉพำะมำดูและแนะน ำวิธีกำรและประมำณ
รำคำ 
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5. วัตถุประสงค์   
     5.1 เพ่ือควำมสวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในแผนก 
     5.2 เพ่ือแบ่งเส้นเขตควำมปลอดภัยให้ชัดเจน 
     5.3 เพ่ือเพ่ิมทัศนียภำพท ำให้กำรปฎิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     6.1  เชิงคุณภำพ 
            6.1.1 กำรท ำควำมสะอำดแผนกท ำได้ง่ำยขึ้น 
      6.2  เชิงปริมำณ 
            6.2.1  พ้ืนที่  336 ตำรำงเมตร ได้รับกำรทำสีและแบ่งเขตควำมปลอดภัยชัดเจน  
 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    7.1  ขออนุมัติโครงกำร     ระยะเวลำ       ตุลำคม  2563 
    7.2  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ       มีนำคม – มิถุนำยน 2564 
    7.3  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ       เมษำยน 2564 
    7.4  สถำนที่ด ำเนินกำร แผนกเทคนิคพ้ืนฐำน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  29,000    บำท ได้แก ่            
           8.1.1  ค่ำวัสดุ   จ ำนวน  29,000   บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1ควำมสวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในแผนกเทคนิคพ้ืนฐำน  
     9.2  มีเส้น แบ่งเส้นเขตควำมปลอดภัยให้ชัดเจน 
     9.4 นักศึกษำท ำควำมสะอำดง่ำยขึ้น 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรทำสีพื้นและตีเส้นควำมปลอดภัยภำยในเผนกเทคนิคพ้ืนฐำน 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                                     12.  ความเห็นของหัวหน้างาน                                    
    .......................................................                 .......................................................       
   ลงชื่อ................................................                                   ลงชื่อ...............................................                                     
          (นำยสำนนท์  พฤษกล ำมำศ)                                           (นำยสำนนท์  พฤษกล ำมำศ)                                                                                         
            ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร                                   ต ำแหน่ง หัวหน้ำหมวดวิชำชีพเทคนิคพ้ืนฐำน                               
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

        (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 27 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ สอนท าบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ครูและนักศึกษำแผนกวิชำกำรบัญชี 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 

 ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 

ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมขน 
    ข้อที่ 4.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 

 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ  

          3.1 ครูผูสอน  
     3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  กลยุทธ์ที่ 10 ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
   โครงกำรสอนท ำบัญชีครัวเรือนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงกำรน ำร่องให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ได้รู้คุณค่ำของกำรใช้เงินและรู้จักกำรประหยัดอดออมตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงแนะน ำให้ประชำชนรู้จักกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน 
        โครงกำรสอนท ำบัญชีครัวเรือนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นส ำหรับนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ เป็นโครงกำรที่ให้ควำมรู้ด้ำนบัญชีครัวเรือน (รำยรับ-รำยจ่ำย) เพ่ือให้นักเรียน เห็น
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ถึงรำยรับรำยจ่ำย ที่แท้จริง มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงสมเหตุสมผล กระตุ้นให้บุคคลใกล้ชิด เกิดกำร 
ลด ละ เลิก ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยต่ำง ๆ และยังเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรขจัดปัญหำควำมยำกจน 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน ที่เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ สำมำรถท ำบัญชีครัวเรือนได้ 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรักกำรออม 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักกำรจัดระบบกำรรับเงิน – และกำรจ่ำยเงินของตนเอง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน บุคคลใกล้ชิดช่วยกันลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน  
  6.1.2  นักเรียนรู้จักกำรจัดระบบกำรรับเงิน – และกำรจ่ำยเงินของตนเอง 
   6.1.3  นักเรียนรู้จักอดออม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียน สำมำรถท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยได้ 
  6.2.2  นักเรียน เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ  70  คน  
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    ตุลำคม – ธันวำคม 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 - กุมภำพันธฺ์ 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร        โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      จ ำนวน   3,000   บำท   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  นักเรียนสำมำรถท ำบัญชีครัวเรือนเป็น 
 9.2  นักเรียน และบุคคลใกล้ชิด รู้จักและรักกำรออม 
 9.3  นักเรียนสำมำรถรับรู้รำยรับ – รำยจ่ำยของตนเองได้ 
 9.4  นักเรียนสำมำรถจัดระบบกำรรับเงิน – และกำรจ่ำยเงินของตนเองได้ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสอนท ำบัญชีครัวเรือนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                   …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
     (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน)            (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน) 
      ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                       ลงชื่อ..........................................................  
                                                                              (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 28 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ บริการวางระบบบัญชีทางการเกษตร 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ครู นักเรียน นักศึกษำ  แผนกวิชำกำรบัญชี    

 
2.   ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1  คุณภำพนักศึกษำ 

1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 

1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี 

และกีฬำ 

ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมขน 

                 4.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 

 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 

    4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  กลยุทธ์ที่ 10 ผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
                           ตลำดแรงงำน. 
          กลยุทธ์ที่ 11  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถเฉพำะทำงเพ่ือเข้ำสู่กำรแข่งขันในตลำดเสรี 
   กลยุทธ์ที่ 24  ปรับภำพลักษณ์กำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพให้เป็นบวก 
  กลยุทธ์ที่ 27  สร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน

จังหวัดจันทบุรีเกินครึ่งหนึ่งมำจำกภำคเกษตรกรรม รองลงมำเป็นอุตสำหกรรม กำรก่อสร้ำง กำรศึกษำและ

ภำคส่วนอ่ืน ๆ ตำมล ำดับ ไม้ผลที่เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีนิยมปลูกมำกคือมังคุด ทุเรียน สละและ

เงำะ เนื่องจำกจันทบุรีมีสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศเหมำะสมส ำหรับปลูกผลไม้เหล่ำนี้  ท ำให้จังหวัด

จันทบุรีมีผลไม้เหล่ำนี้เป็นจ ำนวนมำกและมีคุณภำพดี แต่เกษตรกรที่ท ำอำชีพทำงกำรเกษตร ไม่ได้มีกำรวำง

ระบบบัญชี ท ำให้กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประกอบกำรอำชีพและกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันมีกำรใช้

จ่ำยรวมกัน ไม่สำมำรถแจกแจงรำยละเอียดได้ว่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพเป็นจ ำนวนเท่ำไร ใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันเป็นจ ำนวนเท่ำไร  ดังนั้น นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำกำรบัญชี เล็งเห็นถึงกำร

ที่จะน ำควำมรู้และทักษะวิชำชีพที่ได้ศึกษำมำประยุกต์ใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ

เพ่ือพัฒนำระบบบัญชีและออกแบบระบบบัญชีทำงกำรเกษตร กำรบัญชีต้นทุนเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ

สำรสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือให้เกษตรกรทรำบข้อมูลกำรด ำเนินงำนและน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจวำงแผน

งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีครูแผนกวิชำกำรบัญชีเป็นที่ปรึกษำโครงกำร มีนักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วม

โครงกำร คือ ปวช. 1 ปวช. 2  ปวช.3  ปวส. 1 และ ปวส. 2 แผนกวิชำกำรบัญชี   

 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือน ำควำมรู้และทักษะวิชำชีพที่ได้ศึกษำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนจริง และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ 

 5.3  เพ่ือศึกษำกำรวำงระบบบัญชีทำงกำรเกษตร 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรปฏิบัติงำน 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษำได้น ำควำมรู้ที่ได้รับออกบริกำรชุมชน 
  6.1.3  เกษตรกรสำมำรถแจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพและกำรใช้จ่ำยในกำร
ด ำรงชีวิตได้ 
  6.1.4  นักเรียน นักศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบบัญชีทำงกำรเกษตรให้กับเกษตรกร 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษำปวช. 1 ปวช. 2  ปวช.3  ปวส. 1 และ ปวส. 2 แผนกวิชำกำรบัญชี  ออก
ให้บริกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  ไม่รวมนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน 
  6.2.2  เกษตรกรผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำ  10 สวน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    มกรำคม – มีนำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    มีนำคม -  เมษำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   บริเวณชุมชนที่นักเรียน นักศึกษำอำศัยอยู่ และชุมชนบริเวณหน้ำวิทยำลัย 
เทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (เขียนค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุแยกกันให้ชัดเจน) 
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น    3,000    บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทน   จ ำนวน    2,500     บำท       
  8.1.2  ค่ำวัสดุ         จ ำนวน       500    บำท      
  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ (ผลกระทบท่ีได้จากโครงการ) 
 9.1  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำน 
 9.3  สำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้และทักษะวิชำชีพทำงด้ำนบัญชี 

 9.4  นักเรียน นักศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบบัญชีทำงกำรเกษตรให้กับเกษตรกร 
 9.5  เกษตรกรสำมำรถแจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพและกำรใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีวิตได้ 
    9.6  ภำพลักษณ์ท่ีดีของนักเรียน นักศึกษำในสำยตำของบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
    10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวำงระบบบัญชีทำงกำรเกษตร 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                   …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
     (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน)            (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน) 
      ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                       ลงชื่อ..........................................................  
                                                                              (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 29 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพนักบัญชีสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ครู นักเรียน นักศึกษำ  แผนกวิชำกำรบัญชี    
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
  ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
   ข้อที่ 4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
        ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ  

           3.1 ครูผูสอน  
       3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มีจุดเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้ตำมควำม
ถนัด ควำมสนใจ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำจำกภำครัฐอย่ำงมีคุณภำพ และเป็นไปตำมนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จะปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เพ่ือ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองในวิชำชีพได้อย่ำง
เหมำะสม และจำกนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่ต้องกำรให้ครู - อำจำรย์ นักเรียน 
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นักศึกษำ ในสถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ กำรเรียนเป็น
เรื่อง กำรเรียนเป็นชิ้น กำรเรียนเป็นโครงกำร อันจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำทำงวิชำกำรไม่หยุดนิ่ง 
  แผนกวิชำกำรบัญชี  จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง เพ่ิมศักยภำพนักบัญชีสู่วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญผู้ เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคธุรกิจและภำครัฐ มำบรรยำยให้ควำมรู้
ทำงด้ำนหลักกำรบัญชี และทักษะในกำรปฏิบัติงำนจำกประสบกำรณ์ตรง 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชีได้พัฒนำองค์ควำมรู้และเพ่ิมทักษะในกำรบันทึกบัญชี 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี  สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทักษะต่ำง ๆ ในวิชำชีพกำร
บัญชี ไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ถูกต้อง 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี ได้ประสบกำรณ์ตรงจำกภำคธุรกิจในวิชำชีพบัญชี 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชีได้รับควำมรู้ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน 
กำรประกอบอำชีพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี ชั้น  ปวช. 3 และ ปวส. 2 เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ  
117 คน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ธันวำคม  2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    มกรำคม - กุมภำพันธ์  2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    มีนำคม  2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร            ห้องโสตทัศนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น    7,500    บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทน  จ ำนวน    2,400     บำท    
  8.1.2  ค่ำใช้สอย     จ ำนวน    3,600     บำท    
  8.1.3  ค่ำวัสดุ        จ ำนวน    1,500     บำท   
  หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรท ำบัญชีเพ่ิมข้ึน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ได้อย่ำงนักบัญชีมืออำชีพ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี มีแนวทำงในกำรประกอบวิชำชีพบัญชี 
 9.4  นักเรียน นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญชี  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรบัญชีส ำหรับธุรกิจบริกำรและ
ธุรกิจซื้อมำขำยสินค้ำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพนักบัญชีสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดอบรมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง เพิ่มศักยภำพนักบัญชีสู่วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                  …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ................................................... 
       (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน)            (นำงสำวกิ่งทอง  สัตยำอภิธำน) 
        ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 30 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการตลาด   

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชำกำรตลำด 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
              ข้อที่ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
              ข้อที่ 3.4  กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ข้อที่ 4 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำร 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
      ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป  ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และก ำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง 
รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้นกำร
ฝึกปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้นๆ 
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 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำกำรตลำด  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ประสบ
ผลส ำเร็จ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำแผนกวิชำกำรตลำด  โดยกำรจัดหำครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียน เพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในห้องรียนของแผนกวิชำต่อไป  
 
5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1  เพ่ือมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องปฏิบัติกำรตลำด 
 5.2  เพ่ือครูผู้สอนมีเก้ำอ้ีประจ ำห้องเรียนและห้องพักครู 
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1 ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          6.1.2 มีเก้ำอ้ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและห้องพักครูเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจ้ดกำรเรียนกำรสอน 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  คอมพิวเตอร์    ประจ ำห้อง  221                จ ำนวน   1  ชุด 
  6.2.2  เก้ำอ้ีส ำนักงำน                                      จ ำนวน   6  ตัว 
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม  2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    ธันวำคม 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร      แผนกวิชำกำรตลำด  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น  29,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 1 ชุด    
จ ำนวน  17,000  บำท  
  8.1.2  ค่ำครุภัณฑ์เก้ำอ้ีส ำนักงำน 6 ตัว จ ำนวน  12,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
     9.1  มีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนประจ ำห้องปฏิบัติกำรตลำด 
     9.2  มีเก้ำอ้ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและห้องพักครูเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำห้องเรียนแผนกวิชำกำรตลำด   
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
        (นำงสำวนภำฤทัย  พิทักษ์ระโนด)                              (นำงสำวนภำฤทัย  พิทักษ์ระโนด)  
              ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                                   ต ำแหน่ง   หวัหน้ำแผนกวิชำกำรตลำด  
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน........................................................................................... 
                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม )                                                          

                                                                           ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-153- 
  

โครงการที่ 31 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดระเบียบเอกสารและวัสดุถาวรภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที่  2.2  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
  ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อ 3.4  กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 
              4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และปฏิบัติ   
งำน ฯลฯ  ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง  
รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน  ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้น
กำรฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ 
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  ทำงแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด  12 ห้อง  เอกสำร และวัสดุถำวร อุปกรณ์
กำรเรียนของทำงแผนกฯ มีจ ำนวนมำกมำย ไม่มีที่เก็บที่เป็นระเบียบ จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดระเบียบเอกสำร
และวัสดุถำวรภำยในแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำยในแผนกวิชำฯ   
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดหำตู้เก็บเอกสำร ส ำหรับเก็บเอกสำร วัสดุถำวร และอุปกรณ์ประจ ำตัวผู้เรียน 
 5.2  เพ่ือจัดหำเครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับสแกนเอกสำรเก็บข้อมูลภำยในแผนกวิชำ และใช้ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  จัดหำครุภัณฑ์กำรศึกษำเพื่อใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.2 เชิงปริมำณ 
   6.1.1  จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมจ ำนวนที่ตั้งไว้ในโครงกำรครบจ ำนวน 
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    สิงหำคม  2563 – ตุลำคม   2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน        ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – พฤศจิกำยน  2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    กันยำยน  2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร  แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ     เป็นเงินทั้งสิ้น  26,600 บำท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำครุภัณฑเ์ครื่องสแกนเนอร์  1 เครื่อง            เปน็เงิน   17,000  บำท 
   8.1.2  ค่ำครุภัณฑต์ู้บำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต สีเทำ  1 ตู้  เป็นเงิน     4,800  บำท 
   8.1.3  ค่ำครุภัณฑ์ตู้เหล็กบำนเลื่อน   4 ฟุต สีเทำ  1 ตู้  เป็นเงิน     4,800  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ได้เครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับสแกนเอกสำรเก็บข้อมูล และตู้เหล็กส ำหรับเก็บเอกสำร วัสดถุถำวร และ
อุปกรณ์กำรเรียน 
 9.2  แผนกวิชำฯ เป็นระเบียบ และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรแก่นักเรียน นักศึกษำ ส ำหรับใช้ในกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจดัระเบียบเอกสำรและวัสดุถำวรภำยในแผนกวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ           12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                          ................................................................. 
ลงชื่อ...................................................             ลงชื่อ................................................... 
            (นำงพีรญำ  ดุนขุนทด)                              (นำงพีรญำ   ดุนขุนทด)  
        ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน........................................................................................... 
                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม )                                                          

                                                                           ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 32 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ พัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการจัดการทั่วไป   
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1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
              ข้อที่ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
              ข้อที่ 3.4  กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ข้อที่ 4 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำร 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
      ตำมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  ได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป  ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง 
รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ที่เน้นกำร
ฝึกปฏิบัติจริงในสถำนศึกษำ และนอกสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้นๆ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกวิชำกำรจัดกำร  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
ประสบผลส ำเร็จ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำแผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป  โดยกำรจัดหำครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียน 
เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องรียนของแผนกวิชำต่อไป  
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5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1  เพ่ือมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องปฏิบัติกำรจัดกำร 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษำมีพัดลมเพดำนใช้ประจ ำห้องเรียน  241  
  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1 ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          6.1.2  มีพัดลมใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ณ ห้อง 241 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน          จ ำนวน  1  ชุด 
  6.2.2  พัดลมโคจรติดเพดำน ขนำด  18  นิ้ว               จ ำนวน  2  ตัว 
   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    กันยำยน  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    กันยำยน  2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – มิถุนำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    ธันวำคม 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร      แผนกวิชำกำรตลำด  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ     เป็นเงินทั้งสิ้น  22,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน  (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  1 ชุด   
เป็นจ ำนวน  17,000   บำท            
  8.1.2  ค่ำครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดเพดำน ขนำด  18  นิ้ว จ ำนวน  2 เครื่อง เป็นจ ำนวน  5,000 บำท 
          หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริงทุกรำยกำร 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
     9.1  มีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนประจ ำห้องปฏิบัติกำรจัดกำร 
     9.2  มีพัดลมใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ณ ห้อง 241 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำห้องเรียนแผนกวิชำกำรจัดกำรทั่วไป   
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11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นำงธัญทิพย์  ศิริตำเกษมศิลป์)                               (นำงธัญทิพย์  ศิริตำเกษมศิลป์)  
                  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                           ต ำแหน่ง   หัวหน้ำแผนกวชิำกำรจัดกำรทั่วไป                        
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน........................................................................................... 
                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม )                                                          

                                                                           ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 33 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เพื่อการเรียนการสอน 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยอิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย หัวหน้ำแผนกและครูแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ    
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
              ข้อที่ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
              ข้อที่ 3.4  กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

          5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ข้อที่ 4 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำร 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
          ด้วยครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็กของแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ ในปัจจุบันมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อ
กำรใช้งำนกำรฝึกปฏิบัติกำรเชื่อมมิก/แม็ก และเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำจ ำนวนมำก  สภำพช ำรุดเพรำะผ่ำนกำรใช้
งำนมำเป็นระยะเวลำยำวนำน และหำกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ท ำกำรซ่อมก็จะเป็นผลเสียหำยต่อตัวครุภัณฑ์เอง  
ส่งผลเสียต่อกำรเรียนของนักศึกษำ นักศึกษำเกิดกำรรอคอยในกำรใช้เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก และผลต่อกำรสอน
ของครู ดั้งนั้นเพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำและกำรรักษำสภำพครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ให้พร้อมใช้งำนเพ่ือ
กำรศึกษำ  ทำงแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะเห็นควรน ำเสนอโครงกำรซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำเพ่ือกำรเรียน
กำรสอนต่อทำงวิทยำลัย  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนของครูและนักศึกษำ รวมทั้งระบบ
รำชกำรสืบต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ให้มีควำมพร้อมส ำหรับใช้กำรเรียนกำรสอน ให้มีมำตรฐำนและ
คุณภำพ 
 5.2  เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
 5.3  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แมก็ มีควำมพร้อมส ำหรับใช้กำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนและคุณภำพ
เพ่ิมข้ึน 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1 ได้ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก มีควำมพร้อมส ำหรับใช้กำรเรียนกำรสอน เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 2 
เครื่อง  
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ    กันยำยน  25623 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ    กันยำยน  2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร            แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,600  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยซ่อมแซมครุภัณฑ์    เป็นเงิน  29,000  บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ (ผลกระทบท่ีได้จากโครงการ) 
 9.1  กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
    9.2  นักเรียน นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
    9.3  คุณภำพกำรสอนของครูผู้สอนเพิ่มสูงขึ้น 
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10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 
11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ............................. ................................ 
               (นำยอิศระเชษฐ์  หนุ่มน้อย)                                (นำยอิศระเชษฐ์  หนุ่มน้อย)  
                 ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                            ต ำแหน่ง   หัวหน้ำแผนกวชิำช่ำงเชื่อมโลหะ  
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน........................................................................................... 
                                                                 ลงชื่อ........................................................... ..... 
                                                                                 (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม )                                                          

                                                                         ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 34 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
     ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร  
              ข้อ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
             ข้อ 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
     3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม  
     3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
   ข้อ.2 ส่งเสริมกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนสำยอำชีพ 
    3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
      นักศึกษำเข้ำเรียนแผนกช่ำงยนต์ ที่ลงปฏิบัติงำนในโรงงำน วันละ 120 – 200 คน ที่ท ำควำมสะอำด
ล้ำงมือหลังกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่เป็นสัดส่วน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิม
คุณภำพกำรเรียนกำรสอน และกำรปฏิบัติงำน จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ ให้นักศึกษำได้ใช้งำน 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ 
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้อ่ำงล้ำงมือที่ดีมีคุณภำพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักศึกษำได้ใช้อ่ำงล้ำงมือที่มำตรฐำนเป็นสัดส่วน 
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 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  อ่ำงล้ำงมือขนำด300X50 เซนติเมตร ก๊อกน้ ำ 5 ตัว 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ กันยำยน 2563  –  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ ตุลำคม 2563   –  มีนำคม 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ ธันวำคม 2563   –  กุมภำพันธ์ 2564   . 
 7.4  สรุปโครงกำร                 ระยะเวลำ กันยำยน 2564     
 

8. งบประมำณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1 งบประมำณรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่ำวัสดุ    จ ำนวน  15,000 บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ (ผลกระทบท่ีได้จากโครงการ) 
 9.1  นักศึกษำมีอ่ำงล้ำงมือเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ.. ........................................................... 
                (นำยตฤณ บ ำรุงสวน)                                  (นำยตฤณ บ ำรุงสวน) 
           ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                 ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                             ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 35 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 8 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยเสถียร ไต่เมฆ   แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริกำรจัดกำร 
  ข้อที่ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
            5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องคืกรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธสำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ทำงฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีนโยบำยจัดหำคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะจ ำนวน 20 เครื่อง เพ่ือใช้
ติดตั้งส ำหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำน ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ตึกอ ำนวยกำร 

ตั้งนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรรองรับคอมพิวเตอร์ที่จะมำติดตั้งในปีงบประมำณ 2564 ทำงแผนก
เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีควำมจ ำเป็นต้องเตรียมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 8 เพ่ือรองรับคอมพิวเตอร์ทั้ง 20 เครื่องใน
ด้ำนแหล่งจ่ำยไฟ และ ระบบเครือข่ำย  
 
5.  วัตถุประสงค์ 
        5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 8 ให้พร้อมรองรับคอมพิวเตอร์ที่จะมำติดตั้งในปีงบประมำณ 2564 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     6.1  เชิงคุณภำพ 
    6.1.1  นักเรียนทุกชั้นปีของแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำ และมีเจตคติที่ดี ตำมโนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 6.2  เชิงปริมำณ 
 6.2.1  ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 8 
  6.2.2 ครู นักเรียนทุกชั้นปีของแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 - สิงหำคม 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000    บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและค่ำวัสดุ    จ ำนวน   10,000    บำท  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 8 
  9.2  ครู นักเรียนทุกชั้นปีของแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                               .………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ........................................................ 
           (นำยเสถียร  ไต่เมฆ)                                 (นำยเสถียร  ไต่เมฆ)   
                 ต ำแหน่ง ครู                                  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ..........................................................  
                                                                            (นำงทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                               ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 36 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน    
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน   
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร    

2.1 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
    ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลกำรวิจัยของครู และนักเรียน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 

 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา          

 เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้
ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง  ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแผนพัฒนำ
สังคมและเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งพัฒนำเยำวชนซึ่งเป็นพลังส ำคัญของชำติให้
บูรณำกำร  ควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณธรรม  สร้ำงพลังควำมคิดไปสู่กำรปฏิบัติจริง  ให้เกิดประโยชน์  และ
เป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยี  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้ทุก
สำขำวิชำจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ  มำ
ประดิษฐ์คิดค้นสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและศึกษำค้นคว้ำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ  สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นได้  และสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมได้ 
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 เพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  และวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดท ำโครงกำรประกวดโครงงำนนักเรียน นักศึกษำขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้น ำควำมรู้
ในวิชำชีพมำประยุกต์ใช้สร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. และปวส. ได้พัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดท ำ
โครงงำน  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 5.2  เพ่ือจัดประกวดโครงงำน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. และปวส.ได้ประมวลควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำผลงำน โครงงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  เพื่อใช้ในประกวด และเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร   
 6.2  เชิงปริมำณ     
   6.2.1  มีผลงำนโครงงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. และปวส. เข้ำร่วม
ไม่น้อยกว่ำ 100 โครงงำน  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ  ระยะเวลาการด าเนินงาน  
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ     มกรำคม – สิงหำคม 2564  
 7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ         กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร     หอประชุมจันผำ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  5,000  บำท  

 8.2  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น  25,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  25,000  บำท  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      
9.1  นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.และปวส. มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง  

 9.2  ผลงำนของนักเรียน นักศึกษำ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและชุมชนได้  
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประกวดโครงงำนนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                              ………………………………….…….……………….. 
ลงชื่อ....................................................              ลงชื่อ....................................................... 
         (นำงสำววำสนำ  ดิสสร)               (นำงสำววำสนำ  ดิสสร) 
               ต ำแหน่ง  คร ู                            ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                     ลงชื่อ..........................................................  
                                                                            (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 37 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ การจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อที่ 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 

            2.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
          ในปัจจุบันตลำดแรงงำนต้องกำรบุคลำกรสำยอำชีพเข้ำไปท ำงำนในสถำนประกอบกำรโดยเฉพำะ
ทำงด้ำนต่ำง ๆ นั้น ทั้งหน่วยงำนภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร เป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบกำรเป็น
จ ำนวนมำก และยังถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับประชำชนทุกกลุ่ม ซึ่งประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรเพ่ิม
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำชีพ หรือต้องกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับครอบครัวนั้น ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำง
มำกในกำรที่จะศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชำชีพต่ำง ๆ 
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          ดังนั้นวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำรเปิดเรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นนี้ ให้กับ
ประชำชนทั่วไป ที่ต้องกำรเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรที่จะประกอบอำชีพต่ำง ๆ ในอนำคต และถือเป็น
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนไปประกอบอำชีพต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเรียน
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำขำวิชำต่ำง ๆ  
 5.2  เพ่ือให้ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย น ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ประกอบอำชีพต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเรียน
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและประกอบอำชีพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเรียน
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สำขำวิชำต่ำง ๆ จ ำนวน 300 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 

 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน        ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 – พฤศจิกำยน 2563 
  7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  ประเมินผล                     ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร     วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบประมำณ ผลผลิตระยะสั้น  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ ชั้นปีสุดท้ำย จ ำนวน  300 คน ที่เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถน ำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำน หรือประกอบอำชีพ
อิสระได้ 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรจัดสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                          ..................................................................... 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ............................................................. 
             (นำงสำววำสนำ  ดสิสร)       (นำงสำววำสนำ  ดิสสร) 
                    ต ำแหน่ง ครู                                      ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                          ลงชื่อ..........................................................  
                                                                                  (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ        
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 38 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมพล   ผลมูล /งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
     ข้อที่ 4.2  ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
   4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
  3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำง
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน กับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐในเรื่องกำร
จัดกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน0 กำรวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ หรือสถำบัน และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน สำมำรถจัดกำรศึกษำตำมวรรค
หนึ่งในหลำยรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งสถำนศึกษำอำชีวศึกษำต้องมุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีเป็น
ส ำคัญ 
   ดังนั้น  งำนทวิภำคีได้เห็นควำมส ำคัญในกำรฝึกงำนของนักเรียนนักศึกษำ จึงจัดโครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษำก่อนออกฝึกงำนขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สถำน
ประกอบกำรต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ทรำบแนวทำงกำรฝึกประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับทรำบ ถึงนโยบำย และวัตถุประสงค์ ของกำรฝึกงำน 
5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกฝึกงำน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
    6.1  เชิงคุณภำพ    

6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรออกฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
    6.2  เชิงปริมำณ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมปฐมนิเทศไม่น้อยกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ ของจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ
ที่ออกฝึกงำน  

 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
   7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ   ตุลำคม   2563  
   7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร      ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – พฤษภำคม 2564 
   7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
   7.5  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
   7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินงบประมำณโครงกำรขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิภำคีฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บำท 
ได้แก่            
       8.1.1  ค่ำวัสดุป้ำยไวนิล  1,200  บำท  (ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563) 
     8.1.2  ค่ำวัสดุป้ำยไวนิล  1,200  บำท  (ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2564) 
     8.1.3  ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 1250  บำท  (ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563) 
      8.1.4  ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 1,250  บำท  (ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2564) 
 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
   9.1  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรฝึกประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร 
   9.2  นักเรียน  นักศึกษำ ปฏิบัติตำมนโยบำย และวัตถุประสงค์ของกำรฝึกงำน 
    9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมในออกฝึกงำน 
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10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     10.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
            (นำยสมพล   ผลมลู)                     (นำยสมพล   ผลมูล) 
         ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 39 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ นิเทศและติดตามการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยสมพล   ผลมูล /งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
     ข้อที่ 4.2 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
   4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. 2556 และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส. ) พุทธศักรำช 2557 ได้ก ำหนดให้ผู้เรียนในสำยอำชีพทุกคนต้องออกฝึกงำน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
1 ภำคเรียน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนวิชำชีพ จำกสถำนประกอบกำรจริงผู้เรียนจะ
ได้น ำควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์จำกที่เรียนใยสถำนศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรฝึกงำน มีกำรปรับตัวเพ่ื อ
อยู่ร่วมท ำงำนกับบุคคลภำยนอก เป็นกำรเตรียมตัวสู่อำชีพอย่ำงมีคุณภำพ 
   ดังนั้น งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรนิเทศ 
จึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศติดตำมนักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรป้องกันปัญหำ
และปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงที่นักศึกษำออกฝึกงำน และช่วยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนศึกษำ
ประกอบกำรต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือออกนิเทศติดตำมนักเรียนนักศึกษำท้ังภำคปกติและภำคทวิภำคีท่ีฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
5.2  เพ่ือปฐมนิเทศในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน 
5.3  เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอำชีพของนักเรียนนักศึกษำ 
5.4  เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
     6.1  เชิงปริมำณ 

 6.1.1  ครูได้ออกนิเทศติดตำมนักเรียนนักศึกษำท่ีฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
 6.1.2  ได้จัดปฐมนิเทศเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน 
 6.1.3  ได้เอกสำรประกอบกำรฝึกงำน เกียรติบัตรผ่ำนงำนให้กับนักเรียนนักศึกษำทุกคน 
 6.1.4  สถำนประกอบกำรมีควำมเข้ำใจกำรจัดอำชีวศึกษำ 

     6.2  เชิงคุณภำพ    
 6.2.1  ครูนิเทศได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษำตำมที่ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนด 
 6.2.2  จัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษำก่อนออกฝึกงำนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6.2.3  นักเรียนนักศึกษำท่ีออกฝึกงำนทุกคนได้รับเอกสำรประกอบกำรฝึกงำน 
 6.2.4  ได้สถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดอำชีวศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 
 

 7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563  
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร       ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – กันยำยน  2564 
7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     8.1  จำกเงินงบประมำณโครงกำรขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิภำคีฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บำท ได้แก่ 
          8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  10,000  บำท 
 

 9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1  ครูได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
9.2  ช่วยควบคุมควำมประพฤติของนักศึกษำ และแก้ไขปัญหำร่วมกับสถำนประกอบกำร เพ่ือพัฒนำกำร 
      จัดอำชีวศึกษำ 
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9.3  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนประกอบกำรกับสถำนศึกษำ 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรนิเทศและติดตำมกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน 
ปีงบประมำณ 2564 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
            (นำยสมพล   ผลมลู)                     (นำยสมพล   ผลมูล) 
         ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                               (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                             ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 40 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยสมพล   ผลมูล /งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
       โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
        โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
    4.2  ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
   4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำง
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน กับสถำนประกอบกำร รับวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐในเรื่องกำร
จัดกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ หรือสถำบันและเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถจัดกำรศึกษำตำมวรรค
หนึ่งในหลำยรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งสถำนศึกษำอำชีวศึกษำต้องมุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีเป็น
ส ำคัญ 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง 
 5.2  เพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
 5.3  เพ่ือท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีกับ

สถำนศึกษำ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
     6.1  เชิงปริมำณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ ของจ ำนวนนักศึกษำท่ีออกฝึกงำน           
     6.2  เชิงคุณภำพ    

 6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของตนเอง 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563  
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
  7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร       ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – กันยำยน  2564 
  7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
  7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
       8.1  จำกเงินงบประมำณโครงกำรขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิภำคีฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บำท 
ได้แก่ 
           8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน 4,900 บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  นักเรียน นักศึกษำทรำบข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
  9.2  นักเรียน นักศึกษำได้แนวทำงในกำรเลือกประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
  9.3  นักเรียน นักศึกษำได้แนวทำงในกำรพัฒนำตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน  
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11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
            (นำยสมพล   ผลมลู)                     (นำยสมพล   ผลมูล) 
         ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 41 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ บริการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระยะท่ี 20  

 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นำยมรุต  นำมบุญ  /งำนศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
    3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   ข้อ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 

    3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา     

ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษำ  โดยได้จัดท ำ
โครงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำ 19 ปี  และจำกผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของนักเรียนนักศึกษำ พบว่ำมีควำมต้องกำรให้มีกำรบริกำรเพ่ิมมำกขึ้น  จึงจัดท ำโครงกำรนี้เพ่ือ
จุดประสงค์เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร  ด้วยกำรจัดหำวัสดุเพ่ือบริกำรแก่นักเรียนนักศึกษำ เช่น  วัสดุ
ซ่อมบ ำรุง ซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ  และสื่อส ำหรับครู อย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งให้มีปริมำณท่ีเพียงพอต่อควำมต้องกำร 

 
5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียน ในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
    5.2  เพ่ือให้บริกำรแก่ครู  ในกำรจัดท ำสื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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    5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
6. เป้าหมาย  
    6.1  เชิงคุณภำพ 
          6.1.1  นักเรียน มีทักษะในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงกว้ำงขวำง 
          6.1.2  นักเรียน มีสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
    6.2  เชิงปริมำณ 
          6.2.1  นักเรียน ได้รับบริกำรกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ  2,000 คน 
        6.2.2  มีซอฟต์แวร์ในด้ำนต่ำง ๆ ให้บริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 
รำยกำร 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ    ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน  2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน  2563 – สิงหำคม  2564 
 7.4  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ    กันยำยน  2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   เป็นเงินทั้งสิ้น  258,906  บำท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  258,906  บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียน มีทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และกำรสืบค้นหำควำมรู้ทั่วไป 
    9.2  นักเรียน สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองจำกสื่อต่ำง ๆ ได้  
 9.3  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 9.4  มีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่นักเรียน และหน่วยงำนภำยนอก 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะที่ 20 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                        12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
          …………………………………………….. 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ................................................... 
              (นำยมรุต  นำมบุญ)                        (นำยมรุต  นำมบุญ) 
               ต ำแหน่ง  ครผูู้ชว่ย                           ต ำแหนง่  หัวหน้ำงำนศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                       ลงชื่อ..........................................................  
                                                                               (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-185- 
  

โครงการที่ 42 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชำชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์  งำนกิจกรรม 
                                           และแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
   ด้ำนที ่1 คุณภำพนักศึกษำ  
   ข้อ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น  
   ด้ำนที ่2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
   ข้อ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
   ข้อ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
   5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
  3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
   ข้อที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
   ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำในปัจจุบันได้ก ำหนดมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพไว้อย่ำงชัดเจน  โดยมี
เจตนำรมณ์ที่ส ำคัญ  คือ ให้ผู้เรียนด้ำนอำชีวศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ คือมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน  โดยมำตรฐำน
ในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำได้ก ำหนดคุณภำพ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ  ด้ำนสม รรถนะวิชำชีพ ได้แก่ 
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ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ  ซึ่งสอดคล้อง
กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถำนศึกษำ
และนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ  และมำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ  กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้   
สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำเต็มไปด้วยบรรยำกำศของกำรเรียนรู้   พร้อมด้วยโครงสร้ำงและ
วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย   เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ทั้งทำงวิชำกำร  และสำมำรถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  เชื่อมโยงกับกำรประเมินสถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  ด้ำนคุณภำพ
นักศึกษำ ในหัวข้อนักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นตำมสำขำวิชำ และด้ำนกำร
บริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  ในหัวข้อกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้  โดยสถำนศึกษำต้องมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริกำรที่มีปริมำณสื่อ เทคโนโลยี (รวมทั้งหนังสือ) 
เพียงพอ   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษำรักกำรใฝ่หำควำมรู้  มีห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ครบถ้วนเพียงพอและ
ใช้ประโยชน์คุ้มค่ำ  รวมทั้งมีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในบริเวณสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  ร่มรื่น 
สะอำด และปลอดภัย   

ทำงแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ และแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญดังกล่ำว   จึงได้จัดท ำโครงกำรประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้น    เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำด้ำนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชำ คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพ่ืองำนอำชีพ  กำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร 
โปรแกรมยูทิลิตี้ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กำรเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ กำรใช้
โป รแกรมคอมพิ วเตอร์กรำฟ ฟิก  พ้ื นฐำนกำรสร้ ำงเว็บ ไซต์   กำรเขียน โป รแกรมคอมพิ วเตอร์  
ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ พ้ืนฐำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กำรตัดต่อภำพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์  พ้ืนฐำนกำรจัดกำรฐำนข้อมูล โปรแกรมเชิงวัตถุ พ้ืนฐำนกำรสร้ำงงำนกรำฟฟิกและอะนิเมชัน  
พ้ืนฐำนกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์  พ้ืนฐำนกำรใช้งำนระบบลีนุ๊กส์  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
พ้ืนฐำนกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลบนเครือข่ำย  กำรใช้งำนโปรแกรมระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรอำชีพ  ฯลฯ  มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   ซึ่งนักศึกษำจะได้รับทั้งควำมรู้และทักษะ
ในกำรประกอบ  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญอย่ำง
หนึ่งของนักศึกษำเทคนิคคอมพิวเตอร์และแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบกับทำงแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์หลำกหลำยวิชำ โดยมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
ได้ก ำหนดให้ผู้เรียนควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่
อำชีพ ซึ่งสถำนศึกษำต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ   แต่ใน
ปัจจุบันห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ยังมีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
จ ำนวนนักเรียนที่จะเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งห้องเรียนในปีกำรศึกษำหน้ำ  ดังนั้น ผลิตผลที่ได้จำกกำรฝึกประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะช่วยแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ 



 

-187- 
  

  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น จึงเสนอโครงกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่ออบรมให้ควำมรู้ด้ำนองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษำชั้น ปวช.1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
และ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2  เพื่อฝึกทักษะกำรตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5.3  เพื่อฝึกทักษะกำรประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมต่ำง ๆ 
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
       6.1.1  ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีข้ึน 
         6.1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนขึ้น 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
        6.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 32 เครื่อง 
  6.2.2  นักศึกษำชั้น ปวช. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์  มีทักษะในกำรประกอบและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50 คน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2563 
 7.3 ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563  – สิงหำคม 2564  
 7.4 สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ  
 8.1 จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (อินเทอร์เน็ต)  เป็นเงินทั้งสิ้น  480,000 บำท ได้แก่  
  8.1.1 ค่ำวัสดุ    จ ำนวน 480,000 บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
    9.2 คอมพิวเตอร์มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนขึ้น 

9.3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นพร้อมให้ควำมรู้และให้บริกำรแก่ผู้เรียน 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ  
  10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                             12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
 ………………………………………………………                        ………………………………………………………  
ลงชื่อ........................................................................             ลงชื่อ................................................... 
                  (นำยศุภชำติ  ชะระไสย์)                            (นำงสำววิรัล  คเณสุข) 
   ต ำแหน่ง ประธำนชมรมวิชำชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์          ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา........................................................................... 
                                                         ลงชื่อ................................................................ 
                                                                         (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                                                                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ................................................................. 
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                          ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-189- 
  

โครงการที่ 43 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงเครื่องเสียงภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงนรำธิป  วิชัยดิษฐ์  งำนประชำสัมพันธ์  
 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
      ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
      ด้ำนที ่3 กำรบริหำรจัดกำร 
     3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  
        5.2  ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  
 3.4 ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
      กลยุทธ์ที่ 3 จัดหำทุน  วสัดุ  อุปกรณ์ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และ  
         สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน  
      นักศึกษำ 
 3.5 ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที ่6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

  ตำมกลยุทธ์ที่ 3 จัดหำทุน  วัสดุ  อุปกรณ์  ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ   มีกำรจัดสภำพแวดล้อม  และ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษำ  
และจำกมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพในส่วนของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนด้ำนผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำได้ก ำหนดคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 
ฯลฯ  ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิ ชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง  
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รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ซึ่งมีมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  ที่เน้นกำร
ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ  เพื่อเพ่ิมทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้น ๆ   

งำนประชำสัมพันธ์ ได้เห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว   จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำปรับปรุงเครื่องเสียง
ภำยในสถำนศึกษำ  เพ่ือให้บริกำรเครื่องเสียงภำยในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  รวมไปถึงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำด้ำนเครื่องเสียงของนักเรียนแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  แต่ในปัจจุบันเครื่องเสียง ได้มีใช้งำนมำ
นำนกว่ำ 25 ปีจึงเกิดกำรช ำรุดเสียหำย  ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงมำก  

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น จึงเสนอโครงกำรพัฒนำปรับปรุงเครื่องเสียงภำยในสถำนศึกษำ  
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนและผู้รับบริกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและด้ำนบริกำรที่สูงขึ้นต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
     5.1  เพ่ือปรับปรุงเครื่องเสียงภำยในสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำเครื่องเสียงและกำรให้บริกำรเครื่องเสียง 
    5.3  เพ่ือให้มีวัสดุเพียงพอในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องเสียงของสถำนศึกษำ 
      
6. เป้าหมาย   
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1  มีระบบเครื่องเสียงพร้อมใช้งำน  และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยำลัยฯ จำกกำรที่ได้รับกำรบริกำรที่ดี 
           6.1.2  นักเรียน นักศึกษำมีสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และทันสมัย 
     6.2  เชิงปริมำณ    
     6.2.1  ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภำยในสถำนศึกษำให้พร้อมใช้งำน  
      6.2.2  ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ ครุภัณฑ์เครื่องเสียงให้ใช้งำนยำวนำนขึ้น  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร             ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ    ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร           ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร                   ระยะเวลำ    กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 
 
 



 

-191- 
  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุและค่ำติดตั้ง  จ ำนวน      50,000   บำท   
  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  เครื่องเสียงภำยในสถำนศึกษำไดร้ับกำรปรับปรุงพร้อมใช้งำน 
 9.2  เครื่องเสียงภำยในสถำนศึกษำได้รับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ และเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน ท ำ
ให้ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนสูงขึ้น 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงเครื่องเสียงสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                         ……………………..…………………………….. 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
            (นำงนรำธิป  วิชัยดษิฐ)                    (นำงนรำธิป  วชิยัดิษฐ) 
          ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร                                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 44 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดท าป้ายโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงนรำธิป  วิชัยดิษฐ และงำนประชำสัมพันธ์ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ  (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3.  เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
               2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
               2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
    ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
              3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
              3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
              3.5 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
    ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
              6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมลูสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                                                                                                                                                 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
              ด้วยหน้ำที่หลักของงำนประชำสัมพันธ์ คือกำรรวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนศึกษำ รวมทั้งข่ำวสำรอื่นๆให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำและบุคคลทั่วไปทรำบ และยังมีหน้ำที่อื่น ๆ ด้วย  
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เช่น รับผิดชอบเป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ เป็นศูนย์ข้อมูล
และบริกำรข่ำวสำรของวิทยำลัยฯ ประสำนงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆสื่อมวลชน ประชำชนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
เป็นต้น จำกงำนหลักดังกล่ำวประชำสัมพันธ์จึงจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆทั้งภำยในสถำนศึกษำ ภำยนอกสถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป
ทรำบ รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของวิทยำลัยเพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ ดังนั้นงำน
ประชำสัมพันธ์จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำนี้ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือจัดท ำวำรสำร “จันทบูรสำร” เพ่ือเผยแพร่ผลงำน กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
  5.2 เพ่ือจัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ ได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ 
  5.3 เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆที่เก่ียวข้องของวิทยำลัยฯและสำมำรถเผยแพร่ได้อย่ำงทั่วถึง 
  5.3 เพื่อด ำเนินกำร ติดต่อ ประสำนงำนกับสื่อมวลชน ประชำชน ชุมชน และจังหวัดได้อย่ำงรำบรื่น มี
ควำมสัมพันธ์- ภำพลักษณ์ที่ดี 
 

6.  เป้าหมาย 
  6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.2.1 จัดท ำวำรสำร 
    6.1.2 วิทยำลัยมีกำรประชำสัมพันธ์แก่ประชำชน ครู บุคลำกร นักศึกษำ 
    6.1.3 วิทยำลัยได้เผยแพร่ผลงำน กำรบริหำรของวิทยำลัย ผลงำนของครู ผลงำนของนักศึกษำให้
ประชำชนทรำบ 
    6.1.4.เป็นศูนย์กลำงในกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงครู นักเรียน นักศึกษำและผู้ปกครอง 
  6.2   เชิงปริมำณ 
    6.2.1 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
    6.2.2จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์วันส ำคัญของชำติ..ศำสนำ..และพระมหำกษัตริย์ 
 

7. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 7.1  จัดท ำวำรสำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
    7.2  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ  

ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563  - 15 กันยำยน 2564 
    7.3  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์วันส ำคัญของชำติศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์ และจัดซื้อซีดีเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563  - 15 กันยำยน  2564 
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    7.4  จัดท ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ขอแสดงควำมยินดี ในโอกำสต่ำง ๆ รำงวัลแห่ งควำมภำคภูมิ ใจ              
รำงวัลเกียรติยศ ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563  - 15 กันยำยน  2564 
 7.5  จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำใหม่ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงำน
ของวิทยำลัย ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563  - 15 กันยำยน  2564 
 7.6  จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

8. งบประมาณการด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (รับฝำกค่ำวำรสำร) เป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จัดท ำป้ำย และสื่อประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ  (ประเภทจัดท ำป้ำยไวนิล

ประชำสัมพันธ์ ตำรำงเมตรละ 150 บำท)  จ ำนวน 50,000 บำท 

  8.1.2  จัดท ำวำรสำร 4,000 เล่ม เล่มละ 30 บำท  จ ำนวน 120,000 บำท 

 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  จ ำนวน 40,000 บำท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  วิทยำลัยได้เผยแพร่ข่ำวสำรที่ เกี่ยวกับงำนวิทยำลัยฯได้กว้ำงขวำงขึ้น คือ ครู และ นักศึกษำ  
ได้รับทรำบข่ำวสำร และได้เผยแพร่ผลงำน และ นวัตกรรม และยังได้รับควำมม่ันใจและไว้วำงใจจำกชุมชนด้วย 
    9.2  วิทยำลัยมีสัมพันธภำพ ภำพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน คือเป็นกำรตอบสนองกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ
กับชุมชนและมีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน 
     9.3  กำรจัดท ำป้ำยโฆษณำ ประชำสัมพันธ์  ท ำให้ชุมชนมีค่ำนิยมที่ดีต่อกำรเรียนในสำยอำชีพรวมทั้งได้รับ 
ข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบันมำกขึ้นด้วย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำป้ำยโฆษณำและสื่อประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
 
11.  ผู้เสนอโครงการ                                  12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                         ……………………..…………………………….. 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
            (นำงนรำธิป  วิชัยดษิฐ)                    (นำงนรำธิป  วชิยัดิษฐ) 
          ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร                                       ต ำแหน่ง  หวัหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 45 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 
ในการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

 
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงจิรวรรณ  มะลำไสย งำนบุคลำกร 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ  (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน  
       ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
         ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
         ข้อที่ 2.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน 
        ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
         ข้อที่ 5.2 คุณลักษณะของครู 
         ข้อที่ 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                     1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                     1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
       ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
 เนื่องด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีแนวนโยบำยในกำรพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพูด 
อ่ำน เขียนภำษำอังกฤษให้ระดับมำตรฐำนสำกล  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวคิด เพ่ือให้ครูได้พัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่กระทรวงฯก ำหนด  ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน และครูผู้สอนให้มี
ประสิทธิภำพด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
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5. วัตถุประสงค์ 
   5.1  เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษมำกขึ้น 
 5.2  เพื่อให้ครูมีควำมพร้อมในกำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ   
  ครูผู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำวิชำชีพและมี/เลื่อน 
วิทยะฐำนะ 
 6.2  เชิงปริมำณ   
  พัฒนำผู้เข้ำอบรมที่สนใจในกำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน 50 คน  โดยใช้เวลำในกำร
อบรมทั้งหมด 16 ชั่วโมง 
 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลาสถานที่  
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563  
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563  
 7.3  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ธันวำคม  2563  
 7.4  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   ธันวำคม  2563   
 7.5  ประเมินโครงกำร  ระยะเวลำ   เมษำยน 2564  
 7.6  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ   พฤษภำคม  2564  
 7.7  สถำนที่ด ำเนินกำร: ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินรำยได้ฯ (รับฝำกภำษำต่ำงประเทศ)  เป็นเงินทั้งสิ้น  36,600 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน (600 บำท x 16 ชม.) จ ำนวน    9,600   บำท 
  8.1.2  ค่ำวัสดุ      จ ำนวน    5,000   บำท 
  8.1.3  ค่ำเดินทำง     จ ำนวน    7,000   บำท 
  8.1.4  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม (50 x 2 x 100)  จ ำนวน   10,000  บำท 
  8.1.5  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (50 x 2 x 50)  จ ำนวน     5,000  บำท 
          หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครูผู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำวิชำชีพและมี/เลื่อน     
วิทยฐำนะได้ 
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ  
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู ในกำรเตรียมควำมพร้อม
สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)                       (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)   
         ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบคุลำกร        
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 46 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริฯ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงจิรวรรณ  มะลำไสย หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
   
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
   5.1 คุณลักษณะของผู้บริหำร 
   5.2 คุณลักษณะของครู 
   5.3 คุณลักษณะของบุคลำกรสนับสนุน 
   5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.1 ครูผู้สอน 
        3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ปัจจุบันกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนมีกำรพัฒนำมำกข้ึน โดยน ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้ได้รับกำรยอมรับจำกนักเรียน 
นักศึกษำ ผู้ปกครองและประชำชนทั่วไป ดังนั้นฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกำรสร้ำงศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรงำนให้วิทยำลัยเจริญก้ำวหน้ำ นักเรียน นักศึกษำได้รับ
ควำมรู้ที่ครูน ำมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้เป็นกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ระหว่ำงครูกับนักเรียน 
นักศึกษำ และครูด้วยกันเอง กำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในกำร
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ทั้งด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม แนวทำงกำรปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับพระรำชด ำริฯ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้พออยู่ พอกิน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือให้บุคลำกรของ
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มีโอกำสไปสัมผัส ได้รับประสบกำรณ์ตรง เพ่ือน ำมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียน 
นักศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้อง และน ำมำพัฒนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อน ำคณะครูไปศึกษำดูงำนโครงกำรพระรำชด ำริฯ 
 5.2  เพื่อน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนโครงกำรพระรำชด ำริฯ มำถ่ำยทอดให้กับผู้เรียน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  ครูมีควำมรู้และประสบกำรณ์ น ำมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี  
    6.2  เชิงปริมำณ  
   6.2.1  พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 90 คน 
    6.2.2  พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ ให้กับผู้เรียนไมน้อยกว่ำ 3,000 คน  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำ กุมภำพันธ์ 2564 
 7.3  ด ำเนินกำร    ระยะเวลำ เมษำยน – สิงหำคม 2564 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ สิงหำคม 2564 
 7.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน 45,000 บำท    

         หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้บริหำร และครู ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
เรียนกำรสอนอำชีวศึกษำเพ่ิมข้ึน 
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 9.2  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ศึกษำดูงำนตำม
โครงกำรพระรำชด ำริฯ มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวัน   
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำดูงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)                       (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)   
         ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบคุลำกร        
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 47 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร 
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงจิรวรรณ  มะลำไสย หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริกำรจัดกำร 
  ข้อที่ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
  เนื่องจำกงำนบุคลำกำรมีควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ในกำรจัดท ำระบบ
บ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  เพ่ือมีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพที่
ดีขึ้น  และจะท ำให้ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จัดส่งไปยังหน่วยงำน
ภำยนอกและภำยในได้รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น  
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดกำรครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนบุคลำกร 
 5.2  เพื่อเป็นกำรน ำเทคโนโลยีทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1 จัดหำครุภัณฑ์เพ่ือใช้กับระบบบ ำเหน็จ-บ ำนำญ ของงำนบุคลกำร 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมจ ำนวนที่ตั้งไว้ในโครงกำร 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำน   ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 
 7.3  ด ำเนินกำร     ระยะเวลำ  พฤษภำคม  2564 
 7.4  ประเมินผล     ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร   ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยาการและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  25,000  บำท 
  8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์สแกนเนอร์   จ ำนวน  1  เครื่อง  25,000  บำท 
   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  กำรด ำเนินงำน ระบบสำรสนเทศงำนบุคลำกรมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 
10 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนบุคลำกร 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)                       (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)   
         ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบคุลำกร        
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 48 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ เชิดชูพระคุณครูผู้เกษียณ ประจ าปี 2564 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงจิรวรรณ  มะลำไสย  งำนบุคลำกร  
   
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
   5.1 คุณลักษณะของผู้บริหำร 
   5.2 คุณลักษณะของครู 
   5.3 คุณลักษณะของบุคลำกรสนับสนุน 
   5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   เนื่องด้วยในปี 2564 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีครูแลบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำร 
และในวันที่ 30 กันยำยน 2564 ท่ำนจะเกษียณอำยุรำชกำร ซึ่งมีครูรุ่นน้องที่มีควำมต้องกำรจะแสดงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อครุครูและผู้เกษียณอำยุทุกท่ำน ให้เกิดควำมเคำรพรัก ศรัทธำ และให้เกิดควำมภำคภูมิใจต่อ
คุณครูและผู้เกษียณอำยุทุกท่ำน 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว งำนบุคลำกร จึงได้จัดโครงกำรเชิดชูพระคุณครูเกษียณอำยุรำชกำร
เพ่ือให้ครู เจ้ำหน้ำที่ให้ระลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระคุณครูผู้เกษียณ 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ครู เจ้ำหน้ำที่ได้แสดงควำมกตัญญูต่อครู ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 5.2  เพ่ือให้ครู เจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกิจกรรมร่วมกันและเพ่ือให้ระลึกถึงพระคุณครู ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  ครู เจ้ำหน้ำที่ระลึกถึงพระคุณครู ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
   6.2.2  ครูเจ้ำหน้ำที่ได้แสดงควำมกตัญญูต่อครู ผู้เกษียณอำยุรำชกำร  
    6.2  เชิงปริมำณ  
   6.2.1  ครู เจ้ำหน้ำที่ ร่วมกิจกรรมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 180 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 – มกรำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินกำร    ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น   20,000  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จ ำนวน   20,000  บำท      
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้บริหำรอ ำนวยกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
 9.2  ครูและเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ    
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเชิดชูพระคุณครูผู้เกษียณ ประจ ำปี 2564 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)                       (นำงจิรวรรณ   มะลำไสย)   
         ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบคุลำกร   
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-208- 
  

โครงการที่ 49 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนา งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานวางแผนฯ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
         3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
  3.3  ยุทศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษษสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
  ยุทศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผ็เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   จำกนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำละวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้แผนกและงำนใน
ส่วนต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ ในส่วนของ งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
วำงแผนฯ ได้ท ำงำนสอดคล้องกันตลอดเวลำ ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสำรที่ส ำคัญเป็นจ ำนวนมำก ต้องจัดเก็บ
และรักษำไว้เป็นระยะเวลำหนึ่ง ปัจจุบันมีเอกสำรด้ำนนี้เป็นจ ำนวนมำก และจัดเก็บไม่เป็นหมวดหมู่ ท ำให้ยำก
ต่อกำรตรวจสอบและค้นหำ 
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   เพ่ือให้กำรตรวจสอบและค้นหำเอกสำร ด้ำนงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นงำน มีพ้ืนที่จัดเก็บเพ่ิมเติม จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำอุปกรณ์
จัดเก็บเป็ฯชั้นวำงที่แข็งแรงปลอดภัยจำกสัตว์ แมลง และภัยธรรมชำติ ภำยในอำคำรพัสดุ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดท ำชั้นโครงเหล็กส ำหรับวำง จัดเก็บเอกสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร ส ำหรับงำนกำรเงิน งำน
บัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯ 
 5.2  เพื่อเก็บรักษำเอกสำรของทำงรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่ง่ำยต่อกำรตรวจสอบค้นหำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมำณ 
   6.1.1  ตรวจสอบและค้นหำเอกสำร ด้ำนงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯ เป็น
หมวดหมู่ แยกเป็นงำน  มีพ้ืนที่จัดเก็บ ปลอดภัยจำกสัตว์ แมลง และภัยธรรมชำติ 
 6.2  เชิงคุณภำพ 
   6.2.1  มีพื้นที่จัดเก็บเอกสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
วำงแผนฯ 
   6.2.2  สะดวกในกำรเข้ำตรวจสอบและค้นหำเอกสำร ด้ำนงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
วำงแผนฯ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   ตุลำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร    ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   งำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท  ได้แก่   
   8.1.1  ค่ำวัสดุ จ ำนวน  5,000  บำท 
   8.1.2  ค่ำครุภัณฑ์  ตู้จัดเก็บเอกสำร จ ำนวน 15,000 บำท 
   หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  มีพื้นท่ีจัดเก็บเอกสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯ
เพ่ิมข้ึน 
 9.2  ตรวจสอบและค้นหำเอกสำร ด้ำนงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนวำงแผนฯสะดวกขึ้น 
 9.3  เอกสำรทำงรำชกำรปลอดภัยจำกควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
วำงแผนฯ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ           12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
       (นำยโอภำส  วงษ์เกษมศิริ)                                (นำยโอภำส  วงษ์เกษมศิริ)          
          ต ำแหน่ง ครูเชี่ยวชำญ                                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนที่พัสดุ             
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 50 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  
และวิทยาลัยเครือข่ายน าร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวมะลิสำ  พรหมำ  หัวหน้ำงำนบัญชี 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
     ข้อที ่5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร  
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ หรือ ระบบ GFMIS : Government Fiscal Management 
ทุกส่วนรำชกำรทั่วประเทศได้เริ่มน ำระบบมำปฏิบัติงำนแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2547  
โดยเริ่มเบิกจ่ำยตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม  2548 และได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบงำนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  กรมบัญชีกลำงได้ติดตำมตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนระดับกรม โดยรวมข้อมูลทำงบัญชี
จำกงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ำยภำยใต้สังกัดของส่วนรำชกำรระดับกรม พบว่ำ รำยงำนกำรเงินของส่วน
รำชกำรระดับกรมยังมีควำมคลำดเคลื่อนเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้รำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำรระดับกรม
จัดท ำขึ้นจำกระบบ GFMIS เกิดควำมผิดพลำดสะสมมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2548 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหนึ่งซึ่งพบว่ำ รำยงำนกำรเงินยังมีควำม
คลำดเคลื่อนเป็นจ ำนวนมำก จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนระบบบัญชีและ GFMIS จำก
วิทยำลัยในแต่ละจังหวัด ในกำรท ำหน้ำที่วิทยำลัยเครือข่ำยตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด และวิทยำลัย
เครือข่ำยน ำร่องตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด ให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและระบบ GFMIS ได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทำงบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้รำยงำนกำรเงินและ 
งบทดลองในภำพรวมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำถูกต้องเชื่อถือได้ และผู้บริหำรสำมำรถ 
น ำข้อมูลจำกรำยงำนกำรเงินมำใช้ในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งประเมิน
ศักยภำพของวิทยำลัยในสังกัด   
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้วิทยำลัยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนระบบบัญชีและ 
GFMIS ได้ถูกต้องตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด  
    5.2  เพ่ือให้วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนระบบบัญชีและ GFMIS 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
 6.1  เชิงปริมำณ  
    6.1.1  วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด  
 6.2  เชิงคุณภำพ  
    6.2.1  วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนระบบ
บัญชีและ GFMIS ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมำกขึ้น 
      
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำน   ระยะเวลำ มกรำคม  2564 
 7.3  ด ำเนินกำร     ระยะเวลำ กุมภำพันธ์ – สิงหำคม  2564 
 7.4  ประเมินผล     ระยะเวลำ กันยำยน  2564 
 7.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร    
   ครั้งที่  1  ภำยในวันที่  15  มีนำคม   2564 
        ครั้งที่  2  ภำยในวันที่  15  กันยำยน  2564 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกงบเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินงบประมำณท้ังสิ้น 4,000 บำท  ได้แก่ 
    8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              จ ำนวน  4,000  บำท 
          หมายเหต ุ:  ถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1  วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนระบบบัญชีและ 
GFMIS ได้อย่ำงถูกต้องตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด   
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      10.1  วิทยำลัยเครือข่ำยตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด และวิทยำลัยเครือข่ำยน ำร่องตรวจสอบภำยใน
ระดับจังหวัด เข้ำนิเทศ ติดตำม และประเมินผล วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด  
ปีละ 2 ครั้งตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                               12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                               ………………………………………………………  
     ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
                (นำงสำวมะลิสำ  พรหมำ)                 (นำงสำวมะลิสำ  พรหมำ) 
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน             ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนบัญชี       
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 51 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์  งำนอำคำรสถำนที่  
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำม พ.ร.บ งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมำตรกำร      

 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
     ด้ำนที่  2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 

     ข้อที่ 2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
     ด้ำนที่  3  ด้ำนกำรจัดกำร 

     ข้อที่ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
                5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
   5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
   5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
      ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 

 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยงำนอำคำรสถำนที่ ฯ ต้องจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร งำนท ำควำม
สะอำดอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องน้ ำ –  ห้องส้วม งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและนอกวิทยำลัยฯ ให้เป็นที่ร่มรื่น 
รวมถึงวัสดุส ำหรับงำนอำคำรในกำรพัฒนำสถำนที่ เพ่ือควำมปลอดภัย เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่น
ให้กับครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่โดยรอบวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพต่อกำรเรียนกำรสอนอีกด้วย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในงำนอำคำรสถำนที่ ฯ เพ่ือท ำกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องน้ ำ – ห้องส้วม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
 5.2  เพ่ือเป็นกำรจัดซื้อวัสดุใช้ในงำนอำคำรในงำนซ่อมบ ำรุง และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 5.3  เพ่ือเป็นกำรจัดซื้อวัสดุในกำรพัฒนำวิทยำลัยฯ ตำมกิจกรรมที่เห็นว่ำเหมำะสม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 

     6.1.1  งำนอำคำรสถำนที่ ฯ ได้มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน ห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์       
กำรพัฒนำสถำนที่เพ่ือควำมปลอดภัย ภำยในวิทยำลัยฯ  

 6.2  เชิงประมำณ 

     6.2.1  จัดหำวัสดุที่ใช้ในงำนปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ ฯ 

     6.2.2  จัดหำวัสดุส ำหรับพัฒนำวิทยำลัยฯ เพ่ือควำมปลอดภัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสม 
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 8.1  จำกเงินอุดหนุนจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บำท   ได้แก่ 
   8.1.1 ค่ำวัสดุ        จ ำนวน   250,000   บำท 

 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 บำท   ได้แก่ 

       8.1.1  ค่ำใช้สอย     จ ำนวน    50,000   บำท 

                  8.1.2  ค่ำวัสดุ        จ ำนวน   245,000   บำท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1  งำนอำคำรฯ  มีวัสดุใช้ในกำรซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่งภูมิทัศน์ ได้ตลอดปี 
 9.2  ท ำให้อำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องน้ ำ – ห้องส้วม มีควำมสะอำด ภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำมีควำมหน้ำอยู่
หน้ำอำศัย 
 9.3  งำนอำคำรฯ มีกำรพัฒนำสถำนที่ เพื่อควำมปลอดภัย เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่นให้กับครู 
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ รวมถึงผู้ปกครองและชุมชน 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าแผนก 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
           (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์)                                        (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์ )   
        ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ      ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่    
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 52 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์  งำนอำคำรสถำนที่ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 2 ปฏิรูปกำรเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
             5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
             5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 

 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีนโยบำยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เริ่มเปิดเครื่องปรับอำกำศตั้งแต่ 
09.00-17.00 น. ท ำให้ช่วงเวลำระหว่ำง 08.00-09.00 น. และ 17.00-19.30 น. อำกำศในห้องท ำงำนหรือ
ห้องเรียนไม่ถ่ำยเท ท ำให้อำจเกิดกำรเจ็บป่วยและเครื่องใช้ส ำนักงำนมีอำยุกำรใช้งำนที่สั้นลง 
  ดังนั้นงำนอำคำรสถำนที่ จึงเห็นควำมจ ำเป็นในกำรติดตั้งพัดลงโคจร เพ่ือระบำยอำกำศ ในห้อง
แผนงำนและควำมร่วมมือ ห้องทะเบียน และห้องวิชำกำร อำคำรอ ำนวยกำร แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง เพ่ือ
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ   
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือติดตั้งพัดลมโคจรระบำยอำกำศ ห้องแผนงำนและควำมร่วมมือ ห้องทะเบียน และห้องวิชำก
อำคำรอ ำนวยกำร และแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ และผู้มำติดต่องำน ห้องแผนงำนและควำมร่วมมือ 
ห้องทะเบียน และห้องวิชำกำร อำคำรอ ำนวยกำร และแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง ได้รับกำรบริกำรที่ดี 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  ติดตั้งพัดลมโคจร ห้องแผนงำนและควำมร่วมมือ จ ำนวน 4 ตัว 
  6.2.2  ติดตั้งพัดลมโคจร ห้องทะเบียน จ ำนวน 6 ตัว 
  6.2.3  ติดตั้งพัดลมโคจร ห้องวิชำกำร จ ำนวน 6 ตัว 
  6.2.4  ติดตั้งพัดลมโคจร แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง จ ำนวน 6 ตัว 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  55,000  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำครุภัณฑ์พัดลมโคจร ขนำด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ตัวละ 2,500 บำท จ ำนวน 22 ตัว  
เป็นเงิน 55,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียน ครู เจ้ำหนำ้ที่ และผู้มำติดต่อ มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
  9.2  ห้องแผนงำนและควำมร่วมมือ ห้องงำนทะเบียน และห้องวิชำกำร อำคำรอ ำนวยกำร พัสดุส ำนักงำน 
            และครุภัณฑ์ มีอำยุกำรใช้งำนมำกข้ึน 
  9.3  วิทยำลัยฯ สำมำรถประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้มำกขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าแผนก 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
           (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์)                                        (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์ )   
        ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ      ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่  
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 53 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์  งำนอำคำรสถำนที่   
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
     ข้อ 3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
     ข้อ 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
                  5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
             5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 

 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  ตำมกำรประกันคุณภำพภำยใน(สอศ.)มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับ
คุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้และกำรฝึกปฏิบัติรวมถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษำ ด้วยเหตุนี้จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ เพ่ือ
เป็นกำรรองรับมำตรฐำนดังกล่ำว โดยท ำกำรจัดซ่อมครุภัณฑ์ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ 
 
 
 



 

-221- 
  

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 5.2  เพ่ือเป็นกำรตรวจเช็ค และบ ำรุงรักษำให้ครุภัณฑ์ ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1 จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือทดแทนของเดิม ที่ช ำรุดเสียหำย  
 6.2  เชิงปริมำณ  
       6.2.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำของทุกแผนกและทุกงำนได้รับกำรจัดซ่อมเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
 7.3  ส ำรวจครุภัณฑ์แต่ละคนแผนก/งำน      ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564   
 7.4  ตรวจเช็คครุภัณฑ์แต่ละแผนก/งำน   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564   
 7.5  ตรวจซ่อม      ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564   
 7.6  ติดตำมและประเมินผล   ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  150,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยและวัสดุ   150,000  บำท 
 8.2  จำกเงินงบอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เป็นเงินทั้งสิ้น  290,000  บำท  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำใช้สอยและวัสดุ  290,000  บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ครุภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
    9.2  ผู้เรียน มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น 
    9.3  ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดสำมำรถกลับมำมำใช้งำนได้ตำมเดิม 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรศึกษำ  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าแผนก 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
           (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์)                                        (นำยชัยฉลอง  เดชบุรัมย์ )   
        ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ      ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่  
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 54 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดหาวัสดุส านักงาน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยศรัณย์  นิลธิเสน งำนเอกสำรกำรพิมพ์   
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อที่ 3.3 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 
             4.2  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และงำนธุรกำรของทุกหน่วยงำนในแต่ละฝ่ำยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรเรียนกำรสอนด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกต้องและทันต่อเวลำ รวมทั้งในส่วนของกำรติดต่อ
ประสำนงำน ประชำสัมพันธ์กับส่วนรำชกำร สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรใช้วัสดุ
ส ำนักงำนเพ่ือเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน รวมทั้งเป็นกำรเก็บหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นระเบียบ
โดยค ำนึงถึงกำรใช้วัสดุ โดยเฉพำะในด้ำนวัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวัสดุส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ มีวัสดุที่ใหม่มีคุณภำพในกำรใช้งำน
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของแต่ละแผนกวิชำ และแต่ละหน่วยงำนไม่ต้องจัดหำวัสดุส ำนักเอง ทำง
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้มอบให้ งำนบริหำรทรัพยำกร (หน่วยเอกสำรกำรพิมพ์) เป็นผู้รับผิดชอบในกำร 
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ด ำเนินกำรในด้ำนกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ โดยให้แต่ละหน่วยงำนเบิก
วัสดุส ำนักงำนจำกงำนบริหำรทรัพยำกรทั่วไป (หน่วยเอกสำรกำรพิมพ์)  
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของฝ่ำยต่ำง  ๆ 
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 
    5.2  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนกำรจัดกำรมีวัสดุส ำนักงำนใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร 
    5.3  เพ่ือให้กำรจัดเก็บหลักฐำนและข้อมูลต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
    5.4  เพ่ือให้กำรใช้วัสดุส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ และวัสดุส ำนักงำนมีคุณภำพในกำรใช้งำน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
       6.1.1  กำรบริกำรงำนในด้ำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน มีวัสดุส ำนักงำนใช้ได้อย่ำงพอเพียง 
       6.1.2  กำรจัดเก็บข้อมูล หลักฐำนต่ำง ๆ เป็นระเบียบ สำมำรถสืบค้นหำได้ตลอดเวลำ 
    6.2  เชิงปริมำณ  
       6.2.1  บุคลำกรทุกงำน มีวัสดุส ำนักงำนใช้อย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  วำงแผนด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.3  ด ำเนินงำนตำมแผน ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
7.4  ติดตำมประเมินผล ระยะเวลำ กันยำยน 2564  
7.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ กันยำยน 2564  

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น   450,000  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุส ำนักงำน   จ ำนวน  450,000  บำท 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  กำรด ำเนินกำรด้ำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน งำนธุรกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    9.2  กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่มีประสิทธิภำพ 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน  
 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าหน่วย 
                                                                          ...................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ........................................................ 
                 (นำยศรัณย์  นลิธิเสน)                       (นำยศรัณย์  นิลธิเสน) 
                ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร                                      ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนเอกสำรกำรพิมพ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 55 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ จัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยรัฐวิชญ์  วรวัชร์พฒันกุล งำนยำนยนต์   
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อที่ 3.3 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  ตำมกำรประกันคุณภำพภำยใน(สอศ.) มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับ
คุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ   ด้วยเหตุนี้จึง
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือเป็นกำรรองรับมำตรฐำนดังกล่ำวทั้งนี้เนื่องจำกยำนพำหนะรถยนต์ของวิทยำลัยฯ ได้
มีกำรใช้ในกำรร่วมกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกจึงเกิดกำรช ำรุดสึกหรอตำมอำยุกำรใช้งำน จึงมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องมีบ ำรงุรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำด้วยควำมปลอดภัย 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดหำวัสดุยำนพำหนะและวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ของวิทยำลัย ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน
ตลอดเวลำ 
 



 

-227- 
  

    5.2  เพื่อให้มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
       6.1.1  รถยนต์ของวิทยำลัย อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
 
 6.2  เชิงปริมำณ  
   6.2.1  รถยนต์ของวิทยำลัย ทุกคันอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
 7.3  ส ำรวจครุภัณฑ์ยำนพำหนะทุกคัน  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  ตรวจเช็คครุภัณฑ์ยำนพำหนะ  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.5  ติดตำมและประเมินผล   ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  250,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำวัสดุยำนพำหนะและวัสดุเชื้อเพลิง    250,000  บำท 
 8.2  จำกเงินอุดหนุนจัดกำรเรียนกำรสอน  เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000  บำท  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำวัสดุยำนพำหนะและวัสดุเชื้อเพลิง   350,000 บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  รถยนต์ของวิทยำลัย ทุกคันมีควำมพร้อมในกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
    9.2  ผู้เรียน  มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น 
    9.3  เป็นกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดให้กลับมำใช้งำนได้ตำมเดิม 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำวัสดุยำนพำหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
     ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นำยรัฐวชิญ์  วรวัชร์พัฒนกุล)        (นำยรัฐวิชญ์  วรวชัร์พัฒนกุล) 
                         ต ำแหน่ง คร ู                                                ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนยำนยนต์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 56 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยรัฐวิชญ์  วรวัชร์พฒันกุล งำนยำนยนต์   
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อที่ 3.3 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เนื่องจำกยำนพำหนะรถยนต์ของวิทยำลัยฯ ได้มีกำรใช้ร่วมกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก 
จึงเกิดกำรช ำรุดสึกหรอ ตำมอำยุกำรใช้งำน จึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ เพ่ือให้รถยนต์พร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำ และมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติรำชกำร 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ของวิทยำลัยฯ ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
 5.2  เพ่ือให้มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 
 



 

-230- 
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
      6.1.1  รถยนต์ของวิทยำลัยฯ อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
    6.2  เชิงปริมำณ  
      6.2.1  รถยนต์ของวิทยำลัย ทุกคันอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ   ระยะเวลำ กุมภำพันธ์ 2564 – เมษำยน 2564 
 7.3 ส ำรวจครุภัณฑ์ยำนพำหนะทุกคัน ระยะเวลำ มีนำคม 2564 – พฤษภำคม 2564 
 7.4 ตรวจซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ระยะเวลำ พฤษภำคม 2564 – กันยำยน 2564 
 7.5 ติดตำมและประเมินผล   ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น   350,000   บำท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำใช้สอยซ่อมแซมยำนพำหนะ  จ ำนวน   350,000   บำท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  รถยนต์ของวิทยำลัยฯ ทุกคันมีควำมพร้อมในกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
    9.2  เป็นกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดให้กลับมำใช้งำนได้ตำมเดิม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรซ่อมแซมยำนพำหนะ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
     ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นำยรัฐวชิญ์  วรวัชร์พัฒนกุล)        (นำยรัฐวิชญ์  วรวชัร์พัฒนกุล) 
                         ต ำแหน่ง คร ู                                                ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนยำนยนต์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 57 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยโอภำส วงษ์เกษมศิริ และฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  
                                             บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
   ข้อ 5.4  กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม         
   3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
   3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   พลังงำนนับวันที่จะหมดไปจำกโลก กว่ำจะได้พลังงำนแต่ละชนิด ต้องใช้ระยะเวลำอันยำวนำน กว่ำ
จะได้ถ่ำนหุงข้ำว จะต้องรอให้ต้นไม้เติบโต กว่ำจะได้น้ ำมันต้องรอกำรทับถมของซำกพืชซำกสัตว์นับพันล้ำนปี 
เพ่ือให้มีพลังงำนเหลือใช้อย่ำงเพียงพอถึงรุ่นลูกหลำน ซึ่งทุกภำคส่วนต้องอำศัยพลังงำนทั้งสิ้นในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ เรำจึงควรใช้พลังงำนทุกชนิดอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ดังนั้นเพ่ือให้กำรใช้พลังงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยัดพลังงำน ให้กับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงเป็นที่มำของโครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำและอนุรักษ์พลังงำน พัฒนำ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสำธำรณูปโภคของสถำบันปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบ
ทรัพยำกรและกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือลดกำรใช้พลังงำน ไฟฟ้ำ น้ ำมัน ในสถำนศึกษำ 
 5.2  เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำนรำชกำร 
 5.3  เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำและอนุรักษ์พลังงำน 
 5.4  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนที่ไม่ถูกต้องออกจำกชีวิตประจ ำวัน 
 5.5  เพ่ือกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมำณ 
       6.1.1  ลดกำรใช้พลังงำน ไฟฟ้ำ น้ ำมัน ในสถำนศึกษำ 
 6.2  เชิงคุณภำพ 
       6.2.1  ผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้พลังงำน 
       6.2.2  สร้ำงจิตส ำนึกกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำและอนุรักษ์พลังงำน 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ธันวำคม 2563 - กุมภำพันธ์ 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร         ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563 - กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                 ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1 ไม่ใช้งบประมำณ   
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  กำรใช้พลังงำน ไฟฟ้ำ น้ ำมัน ในสถำนศึกษำ ลดลง 
 9.2  คณะครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ และอนุรักษ์พลังงำน 
 9.3  คณะครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนที่ไม่ถูกต้องใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำและอนุรักษ์พลังงำน 
 

 



 

-234- 
  

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                              .............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นำยโอภำส  วงษ์เกษมศิริ)         (นำยโอภำส  วงษ์เกษมศิริ) 
                  ต ำแหน่ง ครูเชี่ยวชำญ                                              ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนพัสดุ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                          (นำยอัครนันท์  ศิริตำเกษมศิลป์) 
                                                                       ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                                  ลงชื่อ........................................................ ........        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร)                                                                
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................................. 
                                                  ลงชื่อ...................................................... 
                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 58 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นำยฉัตรพฤกษ์  สีทิม งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
     ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ข้อที่ 3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
    ข้อที่ 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
    ข้อที่ 3.3 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรบริกำร 
   3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2  ผบูริหำรสถำนศึกษำ 
          3.2.2  กำรบริหำรจัดกำรระบบขอมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ     
      3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
         ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริกำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/  
     งำนวิจัยและนวัตกรรม   
      3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
             งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ ประมวลผล จัดเก็บรักษำ จัดท ำและบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ อีกทั้งด ำเนินกำรศูนย์ก ำลังคน
อำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของสถำนศึกษำและดูแลระบบให้เป็น ไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจำกระบบที่กล่ำวมำล้วนท ำจำกอุปกรณ์ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำรท ำงำนของอุปกรณ์มีอำยุกำรใช้งำน และ อุปกรณ์บำงชนิดมีกำรพัฒนำทำงด้ำน
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เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  ท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำ
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
             ดังนั้น เพ่ือกำรด ำเนินกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภำพ ทำงงำน
ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ จึงขอเสนอโครงกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
5. วัตถุประสงค์  
      5.1  เพ่ือบ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในวิทยำลัยให้พร้อมใช้งำนตลอด 24 
ชั่วโมง 
      5.2  เพ่ือให้บริกำรเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ต อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   5.3  เพ่ือจัดหำวัสดุและครุภัณฑ์ในกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้ใช้งำนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
           6.1.1  ระบบเครือข่ำยและระบบอินเทอร์เน็ตภำยในวิทยำลัยฯ ใช้งำนได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
     6.2  เชิงปริมำณ  
           6.2.1  จัดหำวัสดุส ำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
  6.2.2  จัดเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ต จ ำนวน  12  เดือน 
 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
    7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
    7.4  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
    7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (อินเทอร์เน็ต) เป็นจ ำนวนเงิน  750,000  บำท  ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำใช้สอย                                                   จ ำนวน   350,000  บำท 
       8.1.2  ค่ำใช้สอยจ้ำงเหมำท ำระบบไวไฟโรมมิ่ง ระยะที่ 2    จ ำนวน   300,000  บำท    
  8.1.3  ค่ำวัสดุ             จ ำนวน  100,000  บำท 
   8.2  จำกเงินงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นจ ำนวนเงิน  30,000  บำท   ได้แก่     
       8.2.1  ค่ำวัสดุ จ ำนวน    30,000  บำท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในวิทยำลัย พร้อมใช้งำนต่อเนื่อง 
    9.2  กำรบริกำรระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 
 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   

      ............................................................... 
 ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ...................................................  
          (นำยฉัตรพฤกษ์    สีทิม)                                                  (นำยฉัตรพฤกษ์    สีทิม) 
              ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 59 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ แจ้งผลการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยบริการระบบ SMS 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิรัล  คเณสุข และงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร  
        ข้อ 3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ  
   ข้อ 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน   
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
     5.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
     ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/  
                        งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
     กำรจัดกำรอำชีวศึกษำในปัจจุบันได้ก ำหนดมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพไว้อย่ำงชัดเจน  โดยมี
เจตนำรมณ์ที่ส ำคัญ  คือ ให้ผู้เรียนด้ำนอำชีวศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ คือมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน  กำรออก
กลำงคันเป็นปัญหำส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งดำเนินกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจำกกำรออกกลำงคันท ำให้เกิดควำมสูญเปล่ำของงบประมำณในกำรจัด
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กำรศึกษำ และกำรเสียโอกำสของนักเรียน ตลอดจนควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งปัญหำกำรออกกำรคัน
ของผู้เรียน ส่วนใหญ่มำจำกกำรที่ผู้เรียนไม่เข้ำเรียน ท ำให้ผู้เรียนมีเวลำเรียนไม่เพียงพอ มีผลกำรเรียนตกต่ ำ 
และน ำไปสู่กำรออกกลำงคันของผู้เรียนนั้น 
       งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือจึงจัดท ำโครงกำรจัดหำโปรแกรมแจ้ งผล
กำรเข้ำเรียนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแก่ผู้ปกครองของผู้เรียนได้อย่ำงรวดเร็ว โดยใช้วิธีส่ง
ข้อควำม SMS  ซึ่งในกำรนี้จ ำเป็นต้องมีโปรแกรมในกำรตรวจสอบ, ลงบันทึกเพ่ือแจ้งในระบบ SMS ที่มี
ประสิทธิภำพ และมีควำมแม่นย ำ โดยสถำนศึกษำสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมได้ตลอดเวลำ 
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพในกำรติดต่อสื่อสำรท ำให้ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
ได้มำกขึ้น รวมถึงควำมสำมำรถของโปรแกรมกำรจัดเก็บเอกสำรเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดเก็บเอกสำร
ส ำคัญ เอกสำรทำงรำชกำรอย่ำงเป็นหมวดหมู่และสะดวกในกำรค้นหำ เรียกใช้ ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดจะต้อง
สำมำรถเชื่อมโยงผ่ำนระบบเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
       ดังนั้น  งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศจึงได้จัดท ำโครงกำรจัดหำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น  โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และลด
ปัญหำกำรออกกลำงคันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือตรวจสอบกำรเข้ำเรียนของนักเรียน นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.2  เพ่ือตรวจสอบกำรร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงของนักเรียน นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.4  เพ่ือสำมำรถใช้โปรแกรมเชื่อมโยงผ่ำนระบบเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.5  เพื่อจัดหำเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนป้อนข้อมูล SMS  
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
     6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
           6.1.1  ผู้ปกครองได้ทรำบถึงผลกำรเข้ำเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงของนักเรียน นักศึกษำ    
     6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
           6.2.1  แจ้งผลกำรเข้ำเรียนของนักเรียน นักศึกษำให้ผู้ปกครองทรำบ จ ำนวน 3,200 คน 
     6.2.2  แจ้งผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงของนักเรียน นักศึกษำให้ผู้ปกครองทรำบ จ ำนวน 3,200 คน   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.3 ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4 สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (รับฝำก SMS)  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,218,177 บำท  ได้แก่ 
    8.1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  1,098,177   บำท 
  8.1.2 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน   จ ำนวน  120,000  บำท 
   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   9.1  ลดกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ ในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
     9.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรร่วมกิจกรรมที่สูงขึ้น 
 9.3  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ มีควำมพึงพอใจในกำรประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำผ่ำนระบบ SMS 
 9.4  ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรของสถำนศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภำพดีขึ้น 
 9.5  เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ  
  10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร แจ้งผลการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยบริการระบบ 
SMS  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                                 12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                  …………………………………………..…………  
ลงชื่อ....................................................     ลงชื่อ................................................... 
            (นำงสำววริัล  คเณสุข)                                       (นำยฉัตรพฤกษ์   สีทิม) 
               ต ำแหน่ง  ครู คศ.1                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลฯ  
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 60 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมการท าวิจัยให้กับครูผู้สอนวิชาโครงการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ  งำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำมพ.ร.บ. งบประมำณ  

โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ  
โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
  2.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน  
  2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
 3.2 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
  ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ 
              3.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    3. 3  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 3.4 ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
  ข้อที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 3.5 ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐบำล  
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  

กำรวิจัยและกำรประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเศรษฐกิจ
ได้โดยกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ แนวทำงใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือชิ้นงำนใหม่ๆ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงฐำน
สติปัญญำในกำรพัฒนำให้กับประเทศได้ และหำกน ำไปสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่
สำมำรถสร้ำงผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอำจเป็นตัวเงิน โดยตรงก็ได้ แต่กำรน ำผลงำนเพ่ือน ำไปใช้ประกวดและ
แข่งขันต้องมีกำรท ำเอกสำรในรูปแบบของกำรวิจัยในแบบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนวิชำโครงกำรต้อง
เรียนรู้แต่ก็อำจจะมีกำรหลงลืมไปบ้ำง เพรำะส่วนใหญ่มีกำรใช้แบบวิจัยตำมที่ครูผู้สอนเรียนจบมำจำกสถำบัน 
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ต่ำง ๆ และมำปรับใช้กับวิชำโครงกำรที่ตนเองสอน จึงท ำให้มีกำรท ำวิจัยที่หลำกหลำย  ดังนั้นจึงควรให้มีกำร
อบรมเนื้อหำให้สอดคล้องกับงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรประกวดของอำชีวศึกษำเป็นรูปแบบเดียวกัน 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เข้ำใจรูปแบบกำรวิจัย  
 5.2 เพ่ือขยำยผลควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ  
  6.1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรวิจัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้  
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษำ ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
  6.1.3 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำรน ำกำรวิจัยมำใช้ในกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง  
 6.2 เชิงปริมำณ  
  6.2.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรม จ ำนวน 1 หลักสูตร  
  6.2.2 จ ำนวนครูและครูพิเศษสอนได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2563  
 7.3 ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564  
 7.4 สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน 2564  
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท   ได้แก่  
  8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  10,000  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพในด้ำนกำรท ำวิจัยเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำโครงกำร
สูงขึ้น  
 9.2 มีกำรใช้งำนวิจัย เพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงแพร่หลำย  
 9.3 นักเรียนนักศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ  
 10.1 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมกำรท ำวิจัยให้กับครูผู้สอนวิชำโครงกำร
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 
11.  ผู้เสนอโครงการ           12.  ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                          .............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
                (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ)     (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ) 
                  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 61 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ  ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ  งำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
   โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
   โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู  และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
       ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/ 
                               งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  เรื่อง “ข้อก ำหนดและเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563”  ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ  , ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร   สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำและอำชีวศึกษำระดับจังหวัด   ด ำเนินกำรจัดกำร
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ในอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
แผนงำนและควำมร่วมมือวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ทั้ง 

11 ประเภท  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนพร้อมเข้ำประกวดในระดับภำค 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 11 ประเภท จ ำนวน 30 ชิ้น เข้ำประกวดระดับภำค
ตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 
 5.2  เพ่ือให้ครู – นักเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรจัดท ำสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ใน
อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงผลงำนให้มีรูปร่ำงแปลกใหม่และได้พัฒนำงำน 
สิ่งประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้น 

6.1.2  นักเรียน นักศึกษำ รู้จักวำงแผน ในกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบเป็นขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน  
เป็นกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้รู้จักท ำงำนและมีนิสัยรักกำรท ำงำนในงำนประดิษฐ์ 
 6.2  เชิงปริมำณ 

6.2.1  ได้ตัวแทนสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 11 ประเภท รวมจ ำนวน  30 ชิ้น เข้ำ
ประกวดระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม 2564 
7.4  ประเมินผลและสรุปโครงกำร ระยะเวลำ กันยำยน  2564  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงิน งบประมำณโครงกำรฯ ที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  16,000 บำท   
  8.1.1  ค่ำตอบแทนค่ำใช้สอยและวัสดุ     จ ำนวน  16,000 บำท 
   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้ตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทุกประเภท เข้ำประกวดในระดับภำคตะวันออกและ 
กรุงเทพมหำนคร 
     9.2  คร ู– นักเรียน  ในอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  ได้รับควำมรู้ในกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์มำกข้ึน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  
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11.  ผู้เสนอโครงการ           12.  ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                          .............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
                (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ)     (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ) 
                  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 62 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU (ทีมหมูชะมวง ) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยชัยนุชิต  พรมนำ  แผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์  
 
2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
              โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
               โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู  และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

      ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา     
     เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้
ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง  ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีแผนพัฒนำ
เยำวชนซึ่งเป็นพลังส ำคัญของชำติให้บูรณำกำรควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณธรรม สร้ำงพลังควำมคิดไปสู่กำร
ปฏิบัติจริง ให้เกิดประโยชน์ และเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ของเยำวชนอำชีวศึกษำ   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   ให้ก ำหนดนโยบำยให้ทุกสำขำวิชำ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะ มำประดิษฐ์คิดค้นสร้ำงสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมและศึกษำค้นคว้ำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้   โดยจัดสร้ำงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมอำชีพของชุมชนและท้องถิ่น และ
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เนื่องจำกเทคโนโลยีปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วและมีกำรแข่งขันกันอย่ำงเสรี    ท ำให้มีกำรพัฒนำ
ปฏิรูปขบวนกำรผลิตอย่ำงมำก โดยมนุษย์ได้สร้ำงเครื่องทุ่นแรงต่ำง ๆ ตลอดจนถึงหุ่นยนต์ เพ่ือน ำมำใช้ในบวน
กำรผลิต  เพ่ือทุ่นระยะเวลำและลดต้นทุนในกำรผลิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
   เพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำซึ่งมีควำมต้องกำรให้นักเรียน
นักศึกษำ ได้ท ำกำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้ในกำรแข่งขันในระดับอำชีวศึกษำ  และในระดับประเทศต่อไป อีกทั้ง 

เพ่ือน ำเอำวิชำควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำ  มำสร้ำงเป็นผลงำนที่สำมำรถ  พัฒนำควำมรู้และคิดสร้ำงสรรค์น ำมำ
ประยุกต์ใช้งำนต่อไป และเมื่อหุ่นยนต์ที่ผลิตนี้สร้ำงส ำเร็จ สำมำรถน ำไปแข่งขันในระดับต่ำง ๆ   ต่อไปซึ่งท ำ
กำรแข่งขันในทุก ๆ ปีกำรศึกษำ 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษำรวบรวมควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้ศึกษำมำสร้ำงเป็นผลงำน,ชิ้นงำน ได้ 
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถท ำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมสำมัคคี และแบ่งหน้ำที่ในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ
และมีระเบียบได้ 
 5.3  เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรสร้ำงหุ่นยนต์ที่ควบคุมแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติได้ 
 5.4  เพ่ือให้นักศึกษำสร้ำงหุ่นยนต์ได้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้งำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้  
 5.5  เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ และมีสติอยู่ตลอดเวลำ  
 
6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
     6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1  ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนเชิงช่ำงของนักศึกษำ   
           6.1.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบบังคับมือและแบบอัตโนมัติมีประสิทธิภำพ ใช้งำนได้สะดวก
และปลอดภัย  
     6.2  เชิงปริมำณ     
   6.2.1  นักศึกษำจ ำนวนอย่ำงน้อย  6  คน สำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำนได้ 
  6.2.2  ได้หุ่นยนต์แบบบังคับมือและแบบอัตโนมัติ จ ำนวน  2  ตัว 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – สิงหำคม  2564 
 7.4  ประเมินผล ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบประมำณสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  60,000 บำท   
  8.1.1  ค่ำวัสดุ จ ำนวน  60,000 บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1  นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯและนวัตกรรม มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็นทีม 
  9.2  หุ่นยนต์สำมำรถน ำวัสดุที่ใช้  ตำมท่ีโจทย์ก ำหนด 

9.3  นักศึกษำได้รับควำมรู้และทักษะจำกกำรสร้ำงหุ่นยนต์ เพ่ิมมำกข้ึน 
9.4  นักศึกษำได้ประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขัน และสนุกกับกำรท ำงำน 
9.5  นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และเกิดควำมมุ่งม่ันและตั้งใจในกำรท ำงำน 
9.6  วิทยำลัยฯ และจังหวัดจันทบุรี  ได้รับชื่อเสียงถ้ำชนะกำรแข่งขันในแต่ละระดับ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ABU (ทีมหมูชะมวง) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ           12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
 
ลงชื่อ...................................................            ลงชื่อ................................................... 
             (นำยชัยนุชิต  พรมนำ)                                       (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ) 
               ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                              ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ     
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 63 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทีมหมูชะมวง 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวธันยำภรณ์ พิมพ์บูรณ์ และแผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์  
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู  และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

      ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   เนื่องด้วยส ำรักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้ส่งเสริม สนับ
สุนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่งควำมมั่นคงและพลังงำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรวิจัยและพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน ข้อ (2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ (3) กำร
พัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภำคเศรษฐกิจและในนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ
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ชำติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2560 -2564 ) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรวิจัยผลงำนวิจัย องค์
ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยควำมร่วมมือ ของภำคส่วน
ต่ำงๆ 
   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้ก ำหนดนโยบำยให้ทุกสำขำวิชำ จัดกำรเรียนกำรสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะ มำคิดค้นสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหุ่ยนต์อำชีวศึกษำ
หุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สำมำรถศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ได้อย่ำงเป็นระบบและ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  
   สอดคล้องกับส ำนักวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำ ส ำรักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ก ำหนดให้
จัดกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประเภทหุ่นยนออกแบบชิ้นส่วนจักรกล ด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรมโดยจัดขึ้น
เป็นประจ ำทุกปี และในปีกำรศึกษำ 2564 ได้เตรียมกำรจัดกำรประกวดแข่งขันเหมือนทุกๆ ปี  
   ในกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ด้วยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม ภำยใต้กติกำ ที่ก ำหนดโดยเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยหลักกำรที่
ได้ด ำเนินกำรมำโดยตลอดจะประกอบด้วย หุ่นยนต์แข่งกลอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 ตัว และกล้องสแกม 3D  
จ ำนวน 1 ตัว ซึ่งทำงเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งหุ่นยนต์ทั้งสองตัวจะต้องท ำงำนด้วยกันและ
ประสำนงำนกัน 
   จำกเหตุผลดังกล่ำวฯ แผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์ จึงท ำโครงกำร หุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรม ทีมหมูชะมวงเพ่ือที่จะพัฒนำควำมรู้และฝึกทักษะของนักเรียน 
นักศึกษำ ทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนเมคคำทรอนิกส์ ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และด้ำนระบบควบคุม 
เพ่ือให้ทันสู่เทคโนโลยี 4.0 ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส ำคัญในระดับชำติ ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใน
ระดับสำกลต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือเตรียมพัฒนำหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชื่อทีมหมูชะมวง 
    5.2  เพ่ือให้นักศึกษำ น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอนมำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรคิดค้นและ
สร้ำงสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ประเภทต่ำงๆได้ 
    5.3  เพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะในเชิงช่ำงในด้ำนกำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ประเภทต่ำง ๆ ได้ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษำ รู้จักคิด รู้จักท ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
 5.5 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรัก และเกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ  
   6.1.1  ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนเชิงช่ำงของนักศึกษำ   
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   6.1.2 ผลงำนประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ทีมหมูชะมวง มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปประกวดแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ ทั้งระดับภำคและระดับชำติ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
      6.2.1  นักศึกษำจ ำนวนอย่ำงน้อย 9 คน สำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำนได้จริงด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 4.0 
   6.2.2  ผลงำนออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรม ทีมหมูชะมวง จ ำนวน 1 
ผลงำน  
7. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
    7.2  จัดประชุมกำรด ำเนินกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กุมภำพันธ์ 2564 
    7.4  ประเมินผล      ระยะเวลำ  กุมภำพันธ์ 2564 
    7.5  สรุปโครงกำร                 ระยะเวลำ      กุมภำพันธ์ 2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร   อำคำรปฏิบัติกำร 3000 ตำรำงเมตร แผนกเมคคำทรอนิกส์ 
        วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบประมำณสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  35,000 บำท   
  8.1.1  ค่ำวัสดุ จ ำนวน  35,000 บำท 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรม ทีมหมูชะมวง จ ำนวน 1 ผลงำน   
 9.2  นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรม ได้
และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 
    9.3  ได้ผลงำนออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยหุ่นยนต์อุตสำหกรรม ทีมหมูชะมวง ที่สำมำรถส่งเข้ำ
ประกวดแข่งขัน ในระดับภำค และระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ด้วย
หุ่นยนต์อุตสำหกรรม ทีมหมูชะมวง 
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11. ผู้เสนอโครงการ                12. ควำมเห็นของหัวหน้ำ/แผนก/งำนฯ 
                                                                     .............................................................. 
     ลงชื่อ...........................................................  ลงชื่อ………………………………….…………... 
           (นำงสำวธันยำภรณ์ พิมพ์บูรณ์)              (นำยศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้ำ)  
               ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                      ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 64 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ทีมหมูดุด 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งำนพัฒนำ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์  
                                             แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
2. ลักษณะโครงการ          โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
                 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ 
    3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู  และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/  
                               งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

       ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
          เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้
ส่งเสริม สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง   ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ข้อ (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและ
พลังงำน ระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรวิจัยและพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ข้อ (2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ มีคุณภำพ เท่ำ
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เทียมและทั่วถึง  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ข้อ (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภำคเศรษฐกิจ และในนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรวิจัย  
ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยควำม
ร่วมมือ ของภำคส่วนต่ำง ๆ 

 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้ก ำหนดนโยบำยให้ทุกสำขำวิชำ จัดกำรเรียนกำรสอน  ที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนนักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะ มำคิดค้นสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ (กู้ภัย)  สำมำรถศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ไดอ้ย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 สอดคล้องกับส ำนักวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้
ก ำหนดให้จัดกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ หรือหุ่นยนต์กู้ภัย โดยจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี และในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้เตรียมกำรจัดกำรประกวดแข่งขันเหมือนทุก ๆ ปี 
            ในกำรแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ภำยใต้กติกำ ที่ก ำหนดโดยเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน  ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร  โดยหลักกำรที่ได้ด ำเนินกำรมำโดยตลอด จะประกอบด้วย หุ่นยนต์ จ ำนวน 1 ตัว คือ หุ่นยนต์แบบ
แมนนวลหรือบังคับด้วยมือ (Manual Mode) โดยเป็นระบบบังคับแบบไร้สำย 
          จำกเหตุผลดังกล่ำวฯ แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงท ำโครงกำร
สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย เพ่ือที่จะพัฒนำควำมรู้ และฝึกทักษะของนักเรียนนักศึกษำ ทำงด้ำน
อิเล็กทรอนิกส์  ด้ ำน เมคคำทรอนิกส์  ด้ ำน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และด้ำนระบบควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ เพ่ือสร้ำงหุ่นยนต์กู้ภัย ทีมหมูดุด ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำหุ่นยนต์กู้ภัย   
    5.2  เพ่ือให้นักศึกษำ น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอนมำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรคิดค้น 
และสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์   
    5.3  เพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะในเชิงช่ำงในด้ำนกำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
    5.4  เพ่ือให้นักศึกษำ รู้จักคิด รู้จักท ำ  วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
    5.5  เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรัก และเกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 
    
6. เป้าหมาย  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1 ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนเชิงช่ำงของนักศึกษำ   
          6.1.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ชื่อหุ่นยนต์กู้ภัย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  สำมำรถน ำไปประกวดแข่งขัน
ในระดับภำคและระดับชำติ 
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     6.2  เชิงปริมำณ     
          6.2.1  นักศึกษำจ ำนวนอย่ำงน้อย  15 คน  สำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำนได้ 
          6.2.2  ได้หุ่นยนต์กู้ภัย จ ำนวน  1 ผลงำน  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 - 30 เมษำยน 2564 
    7.4  ประเมินผล            ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
    7.5  สรุปโครงกำร           ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินงบประมำณสิ่งประดิษฐ์ฯ     เป็นเงินทั้งสิ้น  60,000 บำท   
  8.1.1  ค่ำวัสดุ            จ ำนวน  60,000   บำท 
  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  ได้หุ่นยนต์กู้ภัย จ ำนวน 1 ผลงำน 
     9.2  นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทหุ่นยนต์ได้ และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้      
     9.3  ได้ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ หุ่นยนต์กู้ภัยที่สำมำรถส่งเข้ำประกวดแข่งขัน  ในระดับภำค และระดับชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ทีมหมูดุด 
  

11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                    ............................................................... 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
             (นำยมรุต  นำมบุญ)                                    (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ) 
              ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ     
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 65 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (ทีมหมูชะมวง) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยบรรจง  มะลำไสย  และงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชำ 
 เมคคำทรอนิกส์ และแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ                                              
 
2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
                โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ 
    3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที ่2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
   ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู  และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนวิจัยและนวัตกรรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

      ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
          เนื่องด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำได้
ส่งเสริม สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง   ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ข้อ (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและ
พลังงำน ระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรวิจัยและพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ข้อ (2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ มีคุณภำพ เท่ำ
เทียมและทั่วถึง  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ข้อ (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภำคเศรษฐกิจ และในนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรวิจัย  
ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยควำม
ร่วมมือ ของภำคส่วนต่ำง ๆ 

 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้ก ำหนดนโยบำยให้ทุกสำขำวิชำ จัดกำรเรียนกำรสอน ที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนนักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะ มำคิดค้นสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ (กู้ภัย)  สำมำรถศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ไดอ้ย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 สอดคล้องกับส ำนักวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้
ก ำหนดให้จัดกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม โดยจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี 
และในปีกำรศึกษำ 2563 ได้เตรียมกำรจัดกำรประกวดแข่งขันเหมือนทุก ๆ ปี 
            ในกำรแขง่ขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม ที่ใช้หุ่นยนต์แขนกลในกำร
เชื่อมชิ้นงำนตำมกติกำก ำหนด ให้ได้มำตรฐำนและคุณภำพ ใช้นักศึกษำแผนกช่ำงต่ำง ๆ ในกำรควบคุมหุ่นยนต์
และต้องมีนักศึกษำแผนกช่ำงเชื่อมอย่ำงน้อย 1 คน ร่วมด้วย 
          จำกเหตุผลดังกล่ำวฯ แผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์และแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ จ จึงท ำโครงกำร
สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม ทีมจันทบุรี เพ่ือที่จะพัฒนำควำมรู้ และฝึกทักษะของนักเรียน
นักศึกษำ ทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนเมคคำทรอนิกส์ ด้ำน งำนเชื่อม และด้ำนระบบควบคุมโดยใช้
โปรแกรมควบคุม และโปรแกรมจ ำลองกำรท ำงำน  เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม 
    5.2  เพ่ือให้นักศึกษำ น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอนมำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำร 
คิดค้นและสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์   
    5.3  เพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะในเชิงช่ำงในด้ำนกำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
    5.4  เพ่ือให้นักศึกษำ รู้จักคิด รู้จักท ำ  วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
    5.5  เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรัก และเกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้    
 
6. เป้าหมาย  
    6.1  เชิงคุณภำพ  
          6.1.1 ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนเชิงช่ำงของนักศึกษำ   
          6.1.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ชื่อหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  สำมำรถน ำไป
ประกวดแข่งขันในระดับภำคและระดับชำติ 
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     6.2  เชิงปริมำณ     
          6.2.1  นักศึกษำจ ำนวนอย่ำงน้อย  15 คน  สำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำนได้ 
          6.2.2  ไดหุ้่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม จ ำนวน  1 ผลงำน  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – สิงหำคม 2564 
    7.4  ประเมินผล            ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
    7.5  สรุปโครงกำร           ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินงบประมำณสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  25,000 บำท   
  8.1.1  ค่ำวัสดุ            จ ำนวน  25,000   บำท 
  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  ได้หุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม  จ ำนวน 1 ผลงำน 
     9.2  นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทหุ่นยนต์ได้ และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้      
     9.3  ได้ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  หุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม  ที่สำมำรถส่งเข้ำประกวดแข่งขัน   
ในระดับภำค และระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์หุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม   
ทีมจันทบุรี 
  
11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                    ............................................................... 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
            (นำยบรรจง  มะลำไสย)                                    (นำยศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้ำ) 
         ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ     
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 66 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวศกลภัทร  สัมฤทธิ์  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 
2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
                โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน   
    ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร    

ข้อที ่3.5 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
    ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
     ข้อที ่5.4 กำรบริหำรงำนและพัฒนำบุคลำกร 
    ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
    ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
         3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
     ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 

  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง 2545 และปรับปรุง 2553) ในหมวด 
6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
สถำนศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ระบบกำรประกัน
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คุณภำพภำยในและก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน 

 ทั้งนี้ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เล็งเห็นควำมส ำคัญใน
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  จึงท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร และพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและ
รองรับกำรประกันคุณภำพภำยในต่อไป 

 
5. วัตถุประสงค์   
    5.1  เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    5.2  เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
     6.1  เชิงคุณภำพ  
  6.1.1  ครูและบุคลำกร สำมำรถเข้ำใจและพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
     6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  ครูและบุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ ร้อยละ 70  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ        ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ        กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  10,000  บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ              
 9.1  ครูและบุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรพัฒนำในระบบงำนประกันคุณภำพฯ 
 9.2  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก  
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ   
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                    ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ......................................................... 
        (นำงสำวศกลภัทร  สัมฤทธิ์)                               (นำงสำวศกลภัทร  สัมฤทธิ์)     
          ต ำแหน่ง  ข้ำรำชกำร กพ.                        ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯและงำนวิจัย 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 67 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงสำวอัธยำ  อรรถอินทรีย์  งำนวิจัย       
 

2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
                โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน   
    ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร    

ข้อที ่2.2  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ข้อที ่2.6  กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  

     ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
          ข้อที ่6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 

 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.1 ครูผู้สอน    
        3.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        3.1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
        3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
    3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
     ยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนวิจัยและนวัตกรรม 
      กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับระดับสำกล 

 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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4.  สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันยอมรับกันว่ำกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตครู เพ่ือให้ครูได้พัฒนำไปสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมส ำคัญต่อวงกำรวิชำชีพครูเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกครูมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำหลักสูตรวิธีกำร
เรียนกำรสอน กำรจูงใจให้ผู้เรียนอยำกเรียน กำรจูงใจให้เกิดกำรอยำกรู้อยำกเห็น กำรพัฒนำพฤติกรรมผู้เรียน 
กำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เป็นต้น เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
   กำรท ำกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนั้น จะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของกำรท ำงำนครูอย่ำงเป็น
ระบบ มีกำรตัดสินใจที่มีคุณภำพเพรำะจะมองเห็นทำงเลือกต่ำง ๆ ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและลึกซึ้ง แล้วจะ
ตัดสินใจเลือกทำงเลือกต่ำง ๆ อย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ ครูนักวิจัยจะมีโอกำสมำกขึ้นในกำรคิดใคร่ครวญ
เกี่ยวกับเหตุผลของกำรปฏิบัติงำน และครูจะสำมำรถบอกได้ว่ำงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ปฏิบัติไปนั้น
ได้ผลหรือไม่เพรำะอะไร นอกจำกนี้ครูที่ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนนี้จะ
สำมำรถควบคุม ก ำกับ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อย่ำงดี เพรำะกำรท ำงำน และผลของกำร
ท ำงำนนั้นล้วนมีควำมหมำย และคุณค่ำส ำหรับครูในกำรพัฒนำนักเรียน ผลจำกกำรท ำกำรวิจัย  

 ดังนั้นงำนวิจัย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนของครู ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เห็นผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของครูอันจะน ำมำซึ่งควำมรู้ในงำนและ
ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องของครู พร้อมกันนั้นจะเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพของนักศึกษำ 

 

5. วัตถุประสงค์   
      เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำจำกกำรน ำผลงำนวิจัยในชั้นเรียนของครูไปใช้ประโยชน์  ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนดีขึ้น 
  6.1.2  ครูมีทักษะและควำมรู้ในกำรท ำงำนวิจัยมำกขึ้น 
  6.1.3  วิทยำลัยฯ สำมำรถใช้งำนวิจัยในกำรพัฒนำองค์กร 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  ครูวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 80% ของครูทั้งหมด 
  6.2.2  ผลงำนวิจัยในชั้นเรียน 100% ของครูทั้งหมด 
  6.2.3  ผลงำนวิจัยของครูเพ่ือพัฒนำงำนในองค์กร อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  7.1 ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2 จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563   
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    7.3 ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ        ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4 สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ        กันยำยน 2564 
 7.5 สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นจ ำนวนเงิน  20,000  บำท  ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน  20,000  บำท  
          หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ             
 9.1 ครูได้รับกำรพัฒนำงำนกำรท ำงำนวิจัย 
 9.2 นักเรียนนักศึกษำได้รับผลจำกกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกงำนวิจัยของครู  

     

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ  
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                ………………………………………………………  
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ......................................................... 
        (นำงสำวอัธยำ อรรถอินทรีย์)                                  (นำงสำวอัธยำ อรรถอินทรีย์)     
           ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร                                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนวิจัย 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 68 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย์” 
(การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ) 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ  งำนศูนย์บ่มเพำะฯ  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 

จำกกำรที่รัฐบำลชุดปัจจุบัน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำได้ส่งเสริม และให้ควำมส ำคัญ
กับกำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เป็นอย่ำงมำก ประกอบกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้วยตนเองกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิง
พำณิชย์ให้กับนักเรียน นักศึกษำเป็นภำรกิจหนึ่งที่ส ำคัญยิ่ง เพื่อเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
ก้ำวสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต เป็นกำรบวนกำรเพ่ือกระตุ้นผลรวมแห่งกระบวนกำร คิดพิจำรณำ และ
กำรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนควำมคิดของนักศึกษำให้ออกมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ และกระบวนกำรเขียนแผนธุรกิจ
จะเป็นกระบวนกำรส่วนหนึ่งที่ให้รำยละเอียดต่ำง ๆ ทั้งในเรื่องกำรตลำด กำรแข่งขัน กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรคำดคะเนทำงกำรเงิน ที่จะชี้น ำนักศึกษำที่จะก้ำวไปเป็นผู้ประกอบกำร หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควร
ระวัง แผนธุรกิจเป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งกำรพัฒนำ
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ขีดควำมสำมำรถ เชิงพำณิชย์จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคตของนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี จึงเห็นควรที่จะจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงพำณิชย์” ขึ้นเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในเชิงพำณิชย์ มีแนวคิดในกำรที่จะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และสำมำรถน ำองค์กรหรือธุรกิจของตนไปสู่
ควำมส ำเร็จได้ในอนำคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะในกำรเขียนแผนธุรกิจ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีทัศนคติแนวคิดในกำรท ำธุรกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ และทักษะในกำรเขียนแผนธุรกิจ 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรท ำธุรกิจของตนเองได้อย่ำง 
มีคุณภำพ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษำเข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 45 คน 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถประกอบธุรกิจได้ไม่น้อยกว่ำ 10 อำชีพ  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  วำงแผนด ำเนินงำน   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 -  ธันวำคม 2563 
7.3  ด ำเนินงำนตำมแผน ระยะเวลำ ธันวำคม 2563 -  กันยำยน 2564 
7.4  ติดตำมประเมินผล ระยะเวลำ กันยำยน 2564  
7.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ กันยำยน 2564  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  งบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ  
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพำณิชย์และแนวทำงในกำรเตรียมตัวในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรอบรมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตได้ 
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 9.3  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกกำรท ำงำนเป็นทีม ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำง
ค่ำนิยมกำรท ำงำนที่ดี 
 
10. การติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงพำณิชย์” 
(กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่และกำรเขียนแผนธุรกิจ) 
 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ ... 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ......................................................... 
               (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ)         (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ) 
                      ต ำแหน่ง คร ูคศ.1                                           ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 69 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ  งำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที ่1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
  ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
   ข้อที ่4.2 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ ได้มอบหมำยให้วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ
ด ำเนินกำรจัดประเมินผลกำรด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับชำติ ภำคตะวันออกและ
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินระดับ 4 ดำว ในระดับภำคจำก
คณะกรรมกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับอำชีวศึกษำภำค แล้วนั้น  

ในกำรนี้งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพ่ือกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ด ำเนินโครงกำรประเมิน
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับชำติ ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินระดับ 4 ดำว ในระดับภำค เกี่ยวกับกำรจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในกำร
ประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ ที่จะท ำกำรประเมินในครั้งที่จะถึงนี ้
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ครูมีควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ 
  6.1.2  นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  ครูที่ปรึกษำและนักเรียน นักศึกษำ ที่ด ำเนินโครงกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำระดับภำคและระดับชำติ  จ ำนวน 6 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2564  
7.2  วำงแผนด ำเนินงำน   ระยะเวลำ กรกฎำคม – สิงหำคม 2564 
7.3  ด ำเนินงำนตำมแผน ระยะเวลำ สิงหำคม 2564 
7.4  ติดตำมประเมินผล ระยะเวลำ กันยำยน 2564  
7.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ กันยำยน 2564  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  งบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ครูมีควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ 
 9.2  นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ 5 ดำว ในระดับชำติ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับภำคและ
ระดับชำติ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ ... 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ......................................................... 
               (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ)         (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ) 
                      ต ำแหน่ง คร ูคศ.1                                           ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 70 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ  งำนศูนย์บ่มเพำะฯ  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 

สืบเนื่องจำกกำรที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหำวิกฤติทำงเศรษฐกิจ ท ำให้เกิดปัญหำคนว่ำงงำน
จ ำนวนมำก รัฐบำลชุดปัจจุบันและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญ กับ
กำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) เป็นอย่ำงมำก ประกอบกับนโยบำยของส ำนัก
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำต้องกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักเรียน นักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปที่มีควำมสนใจให้สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เชิงพำณิชย์ ให้
นักเรียน นักศึกษำและกลุ่มผู้ว่ำงงำนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้สำมำรถสร้ำงงำนได้ด้วยตนเอง และเกิด
ผู้ประกอบกำรใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) 

ดังนั้นหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ จะประกอบไปด้วย กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ กำรเขียนแผนธุรกิจ
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และกำรศึกษำดูงำน เพ่ือสร้ำงโอกำส สร้ำงแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปมีควำมพร้อม
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำกยิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้งำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ด ำเนินโครงกำรศึกษำ
ดูงำนกำรประกอบธุรกิจ  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ตรง และสำมำรถสอบถำมข้อมูลจำก
ผู้เชี่ยวชำญโดยตรงเพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง 

 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำโครงกำร และนักเรียน นักศึกษำที่ท ำธุรกิจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจ
จำกกำรดูงำนในสถำนประกอบกำร 
 5.2  เพ่ือพัฒนำธุรกิจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

 
6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ครูที่ปรึกษำที่เข้ำสู่กระบวนกำรบ่มเพำะมีควำมรู้ ทักษะในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงดี 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติแนวคิดในกำรประกอบธุรกิจและกำรเตรียมตัวใน
กำรเป็นผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  ครูที่ปรึกษำและนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำน ไม่น้อยกว่ำ 20 คน 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษำ ครูที่ปรึกษำ และบุคลำกรศูนย์บ่มเพำะฯ ศึกษำดูงำนไม่ต่ ำกว่ำ 2 แห่ง  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  วำงแผนด ำเนินงำน   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 -  ธันวำคม 2563 
7.3  ด ำเนินงำนตำมแผน ระยะเวลำ สิงหำคม - กันยำยน 2564 
7.4  ติดตำมประเมินผล ระยะเวลำ กันยำยน 2564  
7.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ กันยำยน 2564  

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  8.1  งบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ  
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพำณิชย์และแนวทำงในกำรเตรียมตัวในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 
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 9.2  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรอบรมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตได้ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกกำรท ำงำนเป็นทีม ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำง
ค่ำนิยมกำรท ำงำนที่ดี 
 
10. การติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำดูงำนกำรประกอบธุรกิจ 

 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ ... 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ......................................................... 
               (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ)         (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ) 
                      ต ำแหน่ง คร ูคศ.1                                           ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 71 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาธุรกิจเดิม 
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ  งำนศูนย์บ่มเพำะฯ                           
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 

สืบเนื่องจำกกำรที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหำวิกฤติทำงเศรษฐกิจ ท ำให้เกิดปัญหำคนว่ำงงำน
จ ำนวนมำก รัฐบำลชุดปัจจุบันและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญ กับ
กำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) เป็นอย่ำงมำก ประกอบกับนโยบำยของส ำนัก
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำต้องกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักเรียน นักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปที่มีควำมสนใจให้สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เชิงพำณิชย์ ให้
นักเรียน นักศึกษำและกลุ่มผู้ว่ำงงำนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้สำมำรถสร้ำงงำนได้ด้วยตนเอง และเกิด
ผู้ประกอบกำรใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) 

ดังนั้นกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจหรือส่งเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรแก่ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรให้แหล่งฝึกประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำงเต็มรูปแบบเพ่ือสร้ำงโอกำส 
สร้ำงแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำกยิ่งข้ึน   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้ ทักษะในกำรด ำเนินธุรกิจและฝึกประสบกำรณ์จริง 
 5.2  เพ่ือพัฒนำนักเรียน นักศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพำณิชย์และแนวทำงในกำร 
เตรียมตัวในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ครูที่ปรึกษำที่เข้ำสู่กระบวนกำรบ่มเพำะมีควำมรู้ ทักษะในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงดี 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติแนวคิดในกำรประกอบธุรกิจและกำรเตรียมตัว
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.2  เชิงปริมำณ  
  6.2.1  ครูที่ปรึกษำและนักเรียน นักศึกษำ ที่ด ำเนินโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คนส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำธุรกิจเดิม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  วำงแผนด ำเนินงำน   ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 -  ธันวำคม 2563 
7.3  ด ำเนินงำนตำมแผน ระยะเวลำ สิงหำคม -  กันยำยน 2564 
7.4  ติดตำมประเมินผล ระยะเวลำ กันยำยน 2564  
7.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ กันยำยน 2564 

 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  8.1  งบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ ประเภทของตกแต่งบ้ำนและส ำนักงำน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรอบรมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตได้ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกกำรท ำงำนเป็นทีม ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำง
ค่ำนิยมกำรท ำงำนที่ดี 

10. การติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ  
ธุรกิจเดิม 
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ ... 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ......................................................... 
               (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ)         (นำงสำวกุสุมำ  เกศศรีพงษ์ศำ) 
                      ต ำแหน่ง คร ูคศ.1                                           ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 72 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงจันทรำ   โหประพัฒน์  งำนควำมร่วมมือ  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 

 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)  
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
   ข้อที่ 4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำร 
  ข้อที่ 4.2 ควำมร่วมมือกัน ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
   4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
             4.2 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

3.4  ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
    ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
 4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 

ในปัจจุบันมีควำมต้องกำรแรงงำนภำคอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งยังมีควำมคำดหวังถึงฝีมือ
และทักษะของแรงงำนที่เข้ำสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้สูงขึ้น ในภำคกำรศึกษำ จึงต้องมี
กำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำนของภำคอุตสำหกรรม โดยจัดกำร
เรียนรู้ ให้ผู้เรียน เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง เพ่ือให้เกิดทักษะจำกกำรปฏิบัติงำน  

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริง  ทำงงำนควำมร่วมมือ จึงจัดท ำโครงกำร
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำร เพ่ือให้สถำนประกอบกำรและวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมมือ
กันในกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ ได้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ และ
เพ่ิมประสบกำรณ์ในกำรฝึกปฏิบัติ 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้สถำนศึกษำได้ร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำร 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษำได้เพ่ิมประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้จำกกำรร่วมมือทำงวิชำกำรจำกภำยนอก 
 6.2 เชิงปริมำณ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ ได้เพ่ิมประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้จำกกำรร่วมมือทำงวิชำกำรจำกภำยนอก 
ระดับ ปวช. และ ปวส. จ ำนวน ร้อยละ 60 ของจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม 2563  
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ ตุลำคม  - พฤศจิกำยน  2563 
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ ธันวำคม 2563 - กันยำยน 2564 
7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ สิงหำคม 2564 
7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ กันยำยน 2564 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบประมำณด้ำนควำมร่วมมือ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถำนศึกษำท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำร 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำมีประสิทธิภำพและประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกขึ้น 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนประกอบกำร 
 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นำงจันทรำ  โหประพัฒน์)        (นำงจันทรำ  โหประพัฒน์) 
                  ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน                                      ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน............................เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ..................... 
                                                             ลงชื่อ.....................................................        

       (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                              ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 73 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต นักเรียนนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
      ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงกำรปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำจิต นักเรียน
นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำจิต 
นักเรียนนักศึกษำใหม่เป็นกำรเตรียมตัว เตรียมควำมพร้อมของนักเรียนนักศึกษำ ให้ทรำบถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับ  กำรปฏิบัติตนเมื่อศึกษำที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ท ำให้นักศึกษำรู้สึกคุ้นเคยกับสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ให้นักเรียนนักศึกษำได้น ำหลักธรรมจำกกำรอบรม มำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และปฏิบัติตำมระเบียบ
ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้อย่ำงถูกต้อง 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ืออบรมนักเรียนนักศึกษำใหม่ให้รู้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  5.2  เพ่ือฝึกให้นักเรียนนักศึกษำได้อยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
  5.3  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนำจิตให้กับนักเรียนนักศึกษำใหม่ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนนักศึกษำได้รู้ทั้งหลักธรรม ค ำสั่งสอน ของศำสนำ รู้จักบำป บุญ คุณ โทษ มีควำม 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษำใหม่ทุกคนผ่ำนกำรปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำจิต   
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ กุมภำพันธ์ 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ เมษำยน - มิถุนำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   วัดคมบำง และวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
     8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  57,000  บำท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวช.1  จ ำนวน 57,000 บำท    
  8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  30,000  บำท ได้แก่ 
   8.2.1  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวส.1  จ ำนวน 30,000 บำท  
  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำใหม่รู้และเข้ำใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.2  นักเรียนนักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
 9.3  นักเรียนนักศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำจิต นักเรียน 
นักศึกษำใหม่  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 74 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียน  ปวช.2 และ ปวช.3   

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ส่งเสริมกิจกรรมกำรปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนำจิตภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ส ำหรับนักเรียนเป็นกำรเตรียมตัว เตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ให้ทรำบถึงกฎระเบียบข้อบังคับ  กำรปฏิบัติ
ตน เมื่ออยู่ในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ท ำให้นักศึกษำท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกับสถำนศึกษำรวมทั้งให้นักศึกษำได้
น ำหลักธรรมจำกกำรอบรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เพ่ือผู้เรียนเหล่ำนี้ปฏิบัติตำมระเบียบของ
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้อย่ำงถูกต้องสำมำรถด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักเรียนให้รู้กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่ำง ๆ  ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
 5.3  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนำจิต  ให้กับนักเรียนปัจจุบัน 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนทุกชั้นปีได้ผ่ำนกำรอบรมเพ่ือจะน ำควำมรู้มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      6.1.1  นักเรียนได้รู้ทั้งหลักธรรม ค ำสั่งสอน ของศำสนำ มีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
          6.2.1  นักเรียนปัจจบุันทุกชั้นปีผ่ำนกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนำจิตปีละ 1 ครั้ง   
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – ธันวำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  57,000  บำท  ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  57,000  บำท  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนไดท้รำบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีอย่ำงชัดเจน 
 9.2  นักเรียนประพฤติตนตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.3  นักเรียนปัจจุบันได้รับกำรอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนำจิตทุกชั้นปี 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงส ำหรับนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3   
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                     (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 75 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพ จ ำเป็นจะต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำสุขอนำมัย 
สุขภำพของนักเรียน นักศึกษำ ให้แข็งแรง และสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย จึงจัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมกีฬำ - กรีฑำ ในสถำนศึกษำข้ึน เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ พลำนำมัยและนันทนำกำรของผู้เรียน 
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 
  5.2  เพ่ือจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ และกรีฑำ ภำยในวิทยำลัยฯ 
  5.3  เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
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  5.4  เพ่ือให้มีตัวแทนของวิทยำลัยฯ ในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ เป็นตัวแทนของวิทยำลัยฯ ในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 32,975  บำท ได้แก่ 
     8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 32,975 บำท  
 8.2  จำกรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 30,000 บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำมีสุขภำพแข็งแรงมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 9.2  นักเรียนนักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และห่ำงไกลยำเสพติด 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 76 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
   3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือยกระดับคุณภำพนักเรียนนักศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทำงพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกีฬำ - กรีฑำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ พลำนำมัยและนันทนำกำรของนักเรียนนักศึกษำ จังหวัดจันทบุรี และสถำบันกำร
อำชีวศึกษำ ตำมก ำหนดเวลำของจังหวัดจันทบุรี 
 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ  

 5.2  เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
     5.3  เพ่ือให้มีตัวแทนของวิทยำลัยในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 



 

-293- 
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีสุขภำพ พลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    6.2.1  ได้ตัวแทนนักกีฬำของวิทยำลัยในกำรเข้ำร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร   ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
    7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – ธันวำคม  2563 
    7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
    7.4  ประเมินผลโครงกำร  ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
    7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1 จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  23,750  บำท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 23,750  บำท  
 8.2 จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท ได้แก่ 
   8.2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 20,000 บำท  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ เป็นตัวแทนของวิทยำลัยฯ ในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ร่วมแข่งขันกีฬำระดับภำค  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                     (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ................................. ................................. 
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 77 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือยกระดับคุณภำพนักเรียนนักศึกษำส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทำงพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกีฬำ - กรีฑำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ พลำนำมัยและนันทนำกำรของนักเรียน นักศึกษำ จังหวัดจันทบุรี และสถำบันกำร
อำชีวศึกษำ ตำมก ำหนดเวลำของจังหวัดจันทบุรี 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 5.2  เพ่ือท ำกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ  
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 5.3  เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
 5.4  เพ่ือให้มีตัวแทนของวิทยำลัยในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    6.2.1  ได้ตัวแทนนักกีฬำของวิทยำลัยฯ ในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – ธันวำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  19,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 19,000 บำท  
 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท ได้แก่ 
   8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  20,000 บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้ตัวแทนของวิทยำลัยในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรร่วมแข่งขันกีฬำระดับชำติ  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                               (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 78 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และระดับภาค 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกลเนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ได้มีนโยบำยจัดกำรประชุมทำงวิชำกำรขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำ ได้มีควำมสำมำรถใน
กำรศึกษำระบบกำรจัดกำรประชุม กำรจัดกิจกรรมและให้รู้ถึงข้ันตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน  ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
ควรจะมีกำรพำผู้เรียนไปเข้ำร่วมประชุมตำมนโยบำย 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมกำรประชุมองค์กำรวิชำชีพ ระดับภำค และระดับชำติ 
 5.2  เพ่ือจัดท ำแผนกำรเข้ำร่วมประชุมองค์กำรวิชำชีพ 
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 5.3  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรักสำมัคคี และร่วมมือกันท ำงำน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพได้มีประสบกำรณ์จริงในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพได้เข้ำร่วมประชุม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – ธันวำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  12,000  บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  12,000  บำท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมกำรประชุมฯ 
 9.2  นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมรู้เพ่ิมจำกกำรประชุมในระดับต่ำงๆ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมองค์กำรวิชำชีพ ระดับภำค และระดับหน่วย
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                                ต ำแหนง่ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 

                                                             ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 79 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันส าคัญ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ได้จัดโครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และวันส ำคัญของชำติ  เพื่อ
เป็นกำรอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีให้สืบต่อไป เช่น ประเพณีกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ  ประเพณีวัน
ลอยกระทง วันแม่แห่งชำติ วันพ่อแห่งชำติ วันเด็กแห่งชำติ วันไหว้ครู วันสงกรำนต์ วันมำฆบูชำ เป็นต้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมเข้ำร่วมตำมประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนวันส ำคัญต่ำง ๆ  
 5.2  เพ่ือจัดท ำปลูกฝังเยำวชนให้คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม 
 5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของตัวเองว่ำเรำคือเยำวชน และจะต้องเป็นก ำลังของชำติ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย 
      6.1.2  ผู้เรียนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป 
 6.2  เชิงปริมำณ 
    6.2.1  ผู้เรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทุกคน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2564 – สิงหำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  142,500 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   142,500  บำท   
               -  วันลอยกระทง    10,000  บำท  
   -  วันพ่อแห่งชำติ     5,000  บำท 
   -  วันขึ้นปีใหม่     8,500  บำท 
   -  วันเด็กแห่งชำติ        5,000  บำท 
   -  วันมำฆบูชำ        4,000  บำท 
   -  วันสงกรำนต์    10,000  บำท 
   -  วันวิสำขบูชำ        4,000  บำท 
   -  วันไหว้ครู    35,000  บำท 
   -  วันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ   14,000  บำท 
   -  วันแม่แห่งชำติ        12,000  บำท 
   -  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 ก.ค.   10,000  บำท 
   -  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  3 มิ.ย.   10,000  บำท 

  -  วันส ำคัญต่ำงๆ    15,000  บำท 
          หมายเหต ุ สำมำรถถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริงได้ทุกกิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำนวยกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
 9.2  ผู้เรียนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
 9.3  ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมต่ำง ๆ  ได้มำกขึ้น 
 9.4  ผู้เรียนมีจิตส ำนึกท่ีจะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมต่ำง ๆ ไว้ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรร่วมงำนประเพณีวัฒนธรรมทำงศำสนำและวันส ำคัญต่ำง ๆ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                         (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 80 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พิธีปิดหน่วย และมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที ่1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตำมที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จัดให้มีคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
โดยท ำหน้ำที่ เป็นผู้น ำในกำรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษำ ภำยใต้ชมรมวิชำชีพและชมรมอิสระ เพ่ือ
พัฒนำนักเรียนนักศึกษำให้มีควำมรับผิดชอบ รู้หน้ำที่ มีควำมเป็นผู้น ำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนมีควำม
มั่นคงในกำรด ำเนินชีวิตภำยใต้ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว งำนกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษำ ซึ่งจัดท ำโครงกำรพิธีปิดหน่วยและมอบงำนองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดกิจกรรมพิธีปิดหน่วยและมอบงำนคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพ หน่วยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพฯ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ 2564 
   6.1.2  สมำชิกองค์กำรวิชำชีพ มีควำมเข้ำใจพิธีกำรของพิธีปิดหน่วยองค์กำรวิชำชีพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพฯ  จ ำนวน 16 คน  
  6.2.2  สมำชิกเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 120 คน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  15,000  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำมีส่วนร่วม พิธีปิดหน่วยและมอบงำนคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพฯ 
 9.2  คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพฯ มีควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 
 9.3  คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพฯ ปีกำรศึกษำ 2564 ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพิธีปิดหน่วย และมอบงำนองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่ง 
ประเทศไทยหน่วยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 81 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกำรปกครองของ
ประชำชน โดยประชำชนเพ่ือประชำชนซึ่งแต่เดิมนั้นมีประชำชนจ ำนวนไม่มำก ประชำชนจึงได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรทำงกำรเมืองโดยตรง ต่อมำเมื่อมีประชำชนเพิ่มมำกขึ้น กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน
จึงจ ำเป็นต้องกระท ำโดยทำงอ้อม ด้วยกำรเลือกผู้แทนเข้ำมำท ำหน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจอธิปไตยและเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษำเข้ำใจในกระบวนกำรของระบอบประชำธิปไตย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี โดยฝ่ำย 
พัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ จึงมีกำรจ ำลองกำรเลือกตั้ งกำรใช้สิทธิในรูปแบบของกำรเลือกตั้ ง
คณะกรรมกำรองค์กำร วิชำชีพเทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) และคณะกรรมกำรนักธุรกิจใน
อนำคตแห่งประเทศไทย   (อ.ธ.ท.)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือคัดเลือกนำยก และรองนำยกองค์กำรวิชำชีพช่ำงเทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) 
  5.2  เพ่ือคัดเลือกนำยก และรองนำยกองค์กำรนักธุรกิจในอนำคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) 
  5.3  เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษำ  มีส่วนร่วมในกระบวนกำรประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
  5.4  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียน-นักศึกษำรู้จักกำรใช้สิทธิออกเสียง 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตย 
 6.2  เชิงปริมำณ 
       6.2.1  จ ำนวนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมในระบอบประชำธิปไตย 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บำท  ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  3,000 บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 82 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ อบรมภาวะผู้น าองค์การนักเรียนนักศึกษา  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี  
    และกีฬำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
เป็นอย่ำงมำก ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ขึ้นอย่ำงชัดเจน กำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำให้เป็นผู้น ำ ผู้พัฒนำ
ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข อันจะส่งผลให้ กำรท ำงำน กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ มนุษยสัมพันธ์ สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจำกหลักกำรและเหตุผล
ดังกล่ำวงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำผู้น ำตำมธรรมชำติ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษำ เพ่ือพัฒนำให้เป็นผู้น ำ ผู้พัฒนำตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข มี
ทักษะชีวิตที่ดี สำมำรถคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน   
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอำสำ คุณธรรมและจริยธรรม 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ืออบรมนักเรียน ให้เป็นผู้น ำผู้พัฒนำตลอดเป็นผู้มีทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
  5.2  เพ่ือสนองนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมโครงกำร  “พัฒนำผู้น ำตำมธรรมชำติ” 
  5.3  เพ่ือหำควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน มีควำมรู้ มีภำวะผู้น ำ มีทักษะชีวิตที่ดี 
  6.1.2  นักเรียน มีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอำสำ
คุณธรรมและจริยธรรม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  จัดค่ำยอบรมผู้น ำนักเรียน จ ำนวน 40 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  39,550  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  39,550  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำมีทักษะชีวิตที่ดีสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
  9.2  นักเรียนมีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอำสำ  คุณธรรม
และจริยธรรม 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมภำวะผู้น ำนักเรียน  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 83 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
   กำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนจิตสำธำรณะ (Public Mind) คือกำรปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมจำกภำยใน  ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ และ
ร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหำที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของในสิ่งที่
เป็นสำธำรณะในสิทธิและหน้ำที่ ที่จะดูแลและบ ำรุงรักษำร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยำก หรือผู้ที่ร้องขอ
ควำมช่วยเหลือโดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมำยหรือกฎระเบียบสังคม  ลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่งของกิจกรรม      
จิตสำธำรณะก็คือเป็นกิจกรรมตำมควำมสมัครใจ นักเรียนจะต้องลงมือกระท ำด้วยควำมรับผิดชอบของตนเอง 
โดยค ำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจำกกระท ำนั้นดังกล่ำว จึงท ำให้นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
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    จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดท ำ
โครงกำรจิตสำธำรณะเพ่ือพัฒนำสังคมให้กับนักเรียนนักศึกษำ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำรู้ เข้ำใจในทฤษฎีเชิง
จริยธรรมและฝึกให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเมตตำ  และมีจิตสำธำรณะ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้กระบวนกำร กำรจัดกิจกรรมเพ่ือสำธำรณะประโยชน์ 
    5.2  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษำมีจิตสำธำรณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น 
           คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถำนศึกษำ 
    5.3  เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษำ รู้จักปรับตัวและสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ มีบุคลิกภำพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตำ พร้อมด้วยจิตสำธำรณะ 

    6.2  เชิงปริมำณ 
       6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคได้เข้ำร่วมโครงกำร   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

     8.1  จำกเงินรำยได้ฯ (ค่ำซ่อมกิจกรรม)   
   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  คณะครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจิตสำธำรณะเพ่ือพัฒนำสังคม  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ................................................ ............................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 84 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จันท์ใจบุญ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
  ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  ข้อที่ 2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ประเพณีกำรท ำบุญตักบำตรเป็นประเพณีท่ีคนไทยสืบทอดกันมำรุ่นต่อรุ่น เป็นประเพณีที่ท ำให้ชำว
พุทธได้ท ำบุญและระลึกถึงพระพุทธศำสนำ นอกจำกนี้ประเพณีกำรท ำบุญตักบำตรยังเป็นประเพณีที่คนไทยให้
ควำมส ำคัญอย่ำงมำก แต่เนื่องจำกปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และมีปัญหำทำงสังคมเพ่ิมข้ึนมำกมำย 
จึงท ำให้คนไทยเข้ำวัดท ำบุญตักบำตรน้อยลง 
    จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำววิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงปัญหำนี้จึงได้จัดโครงกำร
จันท์ใจบุญขึ้นเพ่ือให้คณะผู้บริหำร คณะครู-อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
ได้มีกำรท ำบุญ ตักบำตร และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดจนสืบสำนประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 
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5. วัตถุประสงค์  
     5.1  เพ่ือให้ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมท ำบุญตักบำตรร่วมกัน 

 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรสืบทอดประเพณีท ำบุญตักบำตรต่อไป 

 5.3  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียน นักศึกษำ ระลึกถึงพระพุทธศำสนำ 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  ครูอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำ กว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ มีควำมพอใจมำกท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม   
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน นักศึกษำ ร้อยละ 80 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

     8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000  บำท   ได้แก่ 
    8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน 3,000  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  คณะครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรโครงกำร จันท์ใจบุญ  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 85 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ  

          1.1 กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน  
          1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
   “ยำเสพติด” เป็นปัญหำส ำคัญระดับชำติที่รัฐบำลถือเป็นนโยบำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำง
จริงจัง ทั้งนี้เพรำะปัญหำยำเสพติดที่มีกำรระบำดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งได้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้ำนกำรเมืองและ                  
ควำมมั่นคงของประเทศ 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงมีควำมห่วงใยต่อประชำชนชำวไทย      
เป็นอย่ำงยิ่ ง โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ เป็นกลุ่มขนำดใหญ่  เพรำะมีจ ำนวนถึง 21 ล้ำนคน                    
และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ นอกจำกนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกำรติดยำเสพติดสูง 
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เนื่องจำกเป็นวัยที่ต้องกำรเรียนรู้ในสิ่งต่ำงๆ แต่ยังขำดวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้อ งเผชิญกับ                
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จึงทรงพระกรุณำธิคุณรับเป็นองค์ประธำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรรณรงค์ว่ำโครงกำร TO BE NUMBER ONE                
เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำยในประเทศให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ โดยควำมร่วมมือและรวมพลังจำกภำครัฐและเอกชน  
 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือสร้ำงกระแสค่ำนิยมและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจในกลุ่มเยำวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 5.2  เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพเยำวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภำคภูมิใจในตนเอง 
 5.3  เพ่ือสนับสนุนเยำวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยกำรสนับสนุนของสังคม 
 5.4  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับผู้มีปัญหำยำเสพติด โดยให้โอกำสกลับมำเป็นคนดีของสังคม 
 5.5  เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มประชำชนและเยำชนทั่วไป 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจและยอมรับผู้มีปัญหำยำเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
6.1.2  ผเูรียนได้ร่วมกิจกรรมโรงกำร TO BE NUMBER ONE 

 6.2  เชิงปริมำณ 
6.2.1  ผเูรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร TO BE NUMBER ONE 

 
7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บำท 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  9,500  บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
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    9.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ และเข้ำร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
    9.3  นักเรียน นักศึกษำ ได้น ำควำมรู้ไปเผยแพร่เก่ียวกับกำรป้องกันสำรเสพติดในกลุ่มประชำชนทั่วไป 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร TO BE NUMBER ONE   
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 86 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันโลก ก ำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ  ที่ท ำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
อำทิ เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่ำ ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล อำกำศหนำว และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำที่ส ำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งใน
ระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน
ระดับประเทศ เนื่องจำกต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ำซ
ออกซิเจน  อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พ้ืนที่ให้เกิดควำมเหมำะสม  ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่  
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นั้น ๆ ลงได้อย่ำงน้อย 2 องศำเซลเซียส เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน และสืบเนื่องในโอกำสมหำ
มงคลที่สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระชนมพรรษำ 89 
พรรษำ 12 สิงหำคม 2564 งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงจัดโครงกำรรณรงค์ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำส
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ 12 สิงหำคม 2564 และให้นักเรียนนักศึกษำรณรงค์ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
และปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในวโรกำสในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ 12 สิงหำคม 2564 
 5.2  เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษำส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
 5.3  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษำ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษำมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ    
จ ำนวน  100 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (ค่ำซ่อมกิจกรรม)  
  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในวโรกำสในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ 12 สิงหำคม 2564 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 9.4  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ ลดปัญหำโลกร้อน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  

 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ ์ อ้นเถื่อน)       
                    นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                     ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี     
 
                                                  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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โครงการที่ 87 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน                 
                     5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือยก ำลังเป็นที่ให้ควำม
สนใจของหลำยฝ่ำย เนื่องจำกผลที่จะตำมมำเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตในแต่ละวัน 
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงที่นักเรียนนักศึกษำต้องมีควำมตระหนักถึงปัญหำนี้ กำรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก
แห่งกำรอนุรักษ์และพัฒนำเป็นหน้ำที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่ำง
คุ้มค่ำและต้องพยำยำมรักษำให้ยำวนำน โดยเฉพำะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีควำมหลำกหลำย จูงใจให้
นักเรียนเกิดควำมสนใจและตระหนักในที่สุด งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึง
ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงจัดโครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในวิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำภำยในวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังให้
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นักเรียนนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรปลูกและดูแลรักษำต้นไม้ภำยในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝังกำรรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนำสิ่งแวดล้อมในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.3  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษำ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ร่วมกิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อมในวิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี จ ำนวน 100 คน 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (ค่ำซ่อมกิจกรรม)     
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  สิ่งแวดล้อมในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีควำมสวยงำม น่ำมองมำกยิ่งขึ้น 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 9.3   นักเรียนนักศึกษำให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์ สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                      
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โครงการที่ 88 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ คัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน                 
                     5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ปัญหำขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหำที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์มำก หำกไม่มีกำรบริหำร
จัดกำรขยะที่ดี จะก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก และส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของแมลงน ำโรค ท ำให้น้ ำเสีย ดินเสีย อำกำศเสีย และเป็นเหตุท ำให้ร ำคำญ
เสียบรรยำกำศ งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของ
ปัญหำดังกล่ำว จึงจัดโครงกำรคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษำคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สำมำรถน ำขยะไปแปรสภำพหรือน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ เกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำร
รักษำสิ่งแวดล้อม และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีภำยในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ตลอดจนชุมชนของนักเรียนนักศึกษำ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 5.2  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษำ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษำคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ร้อยละ 60 คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (ค่ำซ่อมกิจกรรม)   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำขยะมำกยิ่งขึ้น 
 9.3  สำมำรถน ำขยะไปแปรสภำพหรือน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 
 9.4  สภำพบรรยำกำศภำยในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีดีขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                           (นำยไพฑูรย์ สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                      
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โครงการที่ 89 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมมัคคุเทศก์  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีบทบำทส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และจะมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อไปในอนำคต โดยเฉพำะกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน จะเห็นได้ว่ำมีนักท่องเที่ยว
จ ำนวนมำกเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดรำยได้เข้ำสู่ประเทศจ ำนวนมำก เกิดกำร
กระจำยรำยได้สู่ชุมชน ท ำให้ประชำชนคนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพำะจังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองแห่ง
กำรท่องเที่ยว มีควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ ทั้งภูเขำ น้ ำตก และทะเล ตลอดจนเป็นเมืองผลไม้ดีและ
อำหำรทะเลสด ซึ่งมัคคุเทศก์มีบทบำทส ำคัญยิ่งที่จะท ำให้กำรท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีประสบควำมส ำเร็จ  
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว 
จึงจัดโครงกำรอบรมมัคคุเทศก์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีขึ้น เพ่ือสร้ำงและส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ 
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จรรยำบรรณ และมีทัศนคติที่ดี และเป็นส่วนช่วยกันสร้ำงควำมเจริญให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
จันทบุรีต่อไป  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้ำงนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นมัคคุเทศก์ท่ีมีคุณภำพ จรรยำบรรณ และทัศนคติที่ดี 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร และเป็นมำตรฐำน 
 
สู่สำกลมำกขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  มีนักเรียน นักศึกษำ เป็นมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ จรรยำบรรณ และทัศนคติที่ดี 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  มีนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมอบรมเป็นมัคคุเทศก์ จ ำนวน 40 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563  – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ   จ ำนวนทั้งสิ้น  3,000  บำท  
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  3,000  บำท  
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษำเป็นมัคคุเทศก์ท่ีมีคุณภำพ จรรยำบรรณ และทัศนคติที่ดี 
 9.2  นักเรียนนักศึกษำให้มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร และเป็นมำตรฐำนสู่สำกลมำกข้ึน 
 9.3  นักเรียนนักศึกษำมีควำมรักควำมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 
 9.4  นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมมัคคุเทศก์  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                       (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 90 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ บริจาคโลหิต 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
                4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ใช้รถจักรยำนยนต์เพ่ือเป็นพำหนะใน
กำรเดินทำงมำเรียนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งประกอบกับปัจจุบันมีประชำชนที่ป่วยและ
ต้องกำรโลหิตเพ่ือใช้ในกำรรักษำเป็นจ ำนวนมำก นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีอัตลักษณ์ “เก่ง ดี 
มีจิตสำธำรณะ” ดังนั้นงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำจึงจัดโครงกำรเทคนิคจันท์รวมใจบริจำคโลหิต เพ่ือเชิญ
ชวนผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำร่วมบริจำคโลหิตให้กับธนำคำรเลือด โรงพยำบำล
พระปกเกล้ำ จันทบุรี เพ่ือน ำโลหิตที่ได้รับบริจำคจำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นโลหิตส ำรองส ำหรับนักเรียน
นักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปในเวลำฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเชิญชวนผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนนักศึกษำบริจำคโลหิตให้กับธนำคำรเลือด 
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี 
 5.2  เพ่ือเสริมสร้ำงคณุธรรมจริยธรรมฝึกให้นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ให้ 
 5.3  เพ่ือส ำรองโลหิตให้กับนักเรียนนักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปในเวลำฉุกเฉิน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมบริจำคโลหิตให้กับธนำคำรเลือด โรงพยำบำล
พระปกเกล้ำ จันทบุรี 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมบริจำคโลหิตไม่น้อยกว่ำ 500 คน   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
    8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  1,000  บำท    
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน นักศึกษำ ร่วมบริจำคโลหิตให้กับธนำคำรเลือด โรงพยำบำล        
พระปกเกล้ำ จันทบุรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 คน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 9.3  โรงพยำบำลมีโลหิตส ำรองให้กับนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปไว้ใช้
ในเวลำฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริจำคโลหิต 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
          ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                     ลงชื่อ..................................... ..................................... 
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 91 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย ชมรม TO BE NUMBER ONE งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที ่1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที ่2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    รัฐบำลปัจจุบันได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เด่นชัด ในกำรที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดอย่ำงจริงจัง โดยประกำศสงครำมกับยำเสพติดให้มีกำรรวมพลังแผ่นดิน เพ่ือแก้ปัญหำยำเสพติดให้ท ำ
กำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจัง ให้มีกำรใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด  ช่วยเหลือด้ำนกำรบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด และใช้
มำตรกำรทำงกำรศึกษำป้องกันเยำวชน นักเรียน-นักศึกษำ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยำเสพติด ตลอดจนสนับสนุน
ให้ทุกภำคส่วนของชุมชน เข้ำมีส่วนร่วมไปในทิศทำงท่ีถูกต้องมีประสิทธิภำพและให้ผลเป็นรูปธรรม    
    ดังนั้นงำนโครงกำรพิเศษจึงจัดโครงกำรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำนักศึกษำต่อต้ำนยำ
เสพติดโลกประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกำรให้ควำมรู้แก่นักเรียน นักศึกษำ ลด ละ เลิก และสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียม ลดอัดตรำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด  
 5.3  เพ่ือให้แนวทำงกำรลด ละ เลิก สร้ำงภูมิคุ้มกัน และให้ข้อมูลข่ำวสำร แจ้งเบำะแสแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
     6.1.1  ลดอัตรำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด และเพ่ิมจ ำนวนผู้ต่อต้ำนยำเสพติด 
 6.2  เชิงปริมำณ 
     6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ ทุกแผนกเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมคิดและควำมสำมำรถส่งผลงำนเข้ำ
ประกวดประเภทต่ำง ๆ  
     6.2.2  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  ไม่น้อยกว่ำ 100 คน 
 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร                     ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563  
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 

7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ   มิถุนำยน 2564 
7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร  หอประชุมจันผำ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,500 บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  9,500 บำท 
   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ เกิดแนวควำมคิดท่ีดีในกำรไม่เก่ียวข้องกับยำเสพติดทุกรูปแบบ 
  9.2  ลดปัญหำกำรติดยำเสพติด และเพ่ิมกระแสต่อต้ำนเป็นที่ยอมรับในหมู่ของผู้เรียน 
  9.3  นักเรียน นักศึกษำ เกิดจิตส ำนึกร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหำไม่ให้เกิดภำยในวิทยำลัยและชุมชน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำต่อต้ำนยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์   สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                     ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 92 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย ชมรม TO BE NUMBER ONE  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที ่1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที ่2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
   “ยำเสพติด” เป็นปัญหำส ำคัญระดับชำติที่รัฐบำลถือเป็นนโยบำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำง
จริงจัง ทั้งนี้เพรำะปัญหำยำเสพติดที่มีกำรระบำดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งได้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้ำนกำรเมืองและ                  
ควำมมั่นคงของประเทศ 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงมีควำมห่วงใยต่อประชำชนชำวไทย      
เป็นอย่ำงยิ่ ง โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ เป็นกลุ่มขนำดใหญ่  เพรำะมีจ ำนวนถึง 21 ล้ำนคน                    
และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ นอกจำกนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกำรติดยำเสพติดสูง 
เนื่องจำกเป็นวัยที่ต้องกำรเรียนรู้ในสิ่งต่ำงๆ แต่ยังขำดวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับ                
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จึงทรงพระกรุณำธิคุณรับเป็นองค์ประธำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
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แก้ไขปัญหำยำเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรรณรงค์ว่ำโครงกำร TO BE NUMBER ONE                
เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำยในประเทศให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ โดยควำมร่วมมือและรวมพลังจำกภำครัฐและเอกชน  
 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือสร้ำงกระแสค่ำนิยมและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจในกลุ่มเยำวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 5.2  เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพเยำวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภำคภูมิใจในตนเอง 
 5.3  เพ่ือสนับสนุนเยำวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยกำรสนับสนุนของสังคม 
 5.4  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับผู้มีปัญหำยำเสพติด โดยให้โอกำสกลับมำเป็นคนดีของสังคม 
 5.5  เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มประชำชนและเยำชนทั่วไป 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจและยอมรับผู้มีปัญหำยำเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
6.1.2  ผเูรียนได้ร่วมกิจกรรมโรงกำร TO BE NUMBER ONE 

 6.2  เชิงปริมำณ 
6.2.1  ผเูรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร TO BE NUMBER ONE 

 
7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บำท 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  9,500  บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
    9.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ และเข้ำร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
    9.3  นักเรียน นักศึกษำ ได้น ำควำมรู้ไปเผยแพร่เก่ียวกับกำรป้องกันสำรเสพติดในกลุ่มประชำชนทั่วไป 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE 
   
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                         (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ................................................ ............................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 93 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
  ข้อ 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.1 ครูผู้สอน 
         3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

      ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
            ด้วยภำวะปัจจุบันควำมเจริญทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรก้ำวหน้ำไปอย่ำงไม่หยุดยั้งส่งผลต่อกำร
พัฒนำประเทศมิใช่น้อยประชำกรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมต่ำงชำติไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อมและวัฒนธรรม
เหล่ำนั้นได้ซึมซับเข้ำไปในวิถีชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำยหรือกำรใช้ภำษำ เด็กและเยำวชนไทยจ ำนวนมำกไม่
สนใจแบบอย่ำงควำมเป็นไทยที่ถูกต้องเหมำะสม ทั้งกำรใช้ภำษำและกำลเทศะ ท ำให้พฤติกรรมเยำวชนมีควำม
ก้ำวร้ำว ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมอันดีงำมของคนในชำติ และสิ่งส ำคัญคือ  เยำวชนและคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจ
หรือไม่เข้ำใจควำมเป็นชำติไทยที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำช้ำนำน และตระหนักถึงภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ชำติ
ไทย   

 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคระกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็น
สถำนศึกษำเปิดกำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพ ซึ่งนักเรียนนักศึกษำในวิทยำลัยเป็นกลุ่มเยำวชนในวัยรุ่นช่วง
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อำยุ 15-25 ปี มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหลำยด้ำน วิทยำลัยจึงควรเร่งส่งเสริมคุณธรรม
และสร้ำงส ำนึกที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษำ คณะครู ได้เรียนรู้  เข้ำใจในควำมส ำคัญของคุณธรรมจริยธรรมใน
สถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับวิทยำลัย และสังคม ให้มีควำมสงบสุข   

 ดังนั้น  ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณธรรมต้องมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงกำรร่วมมือ
ช่วยกันในหลำย ๆ ฝ่ำย อีกทั้งต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่คณะผู้บริหำร ครู ให้มีควำมรู้และเข้ำใจใน
ทิศทำงเดียวกัน เพ่ือจะได้ช่วยกำรพัฒนำวิทยำลัยสู่สถำนศึกษำคุณธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงได้
ก ำหนดให้มีอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำสถำนศึกษำคุณธรรมให้กับคณะครูของวิทยำลัยฯ 
เพ่ือเป็นแกนน ำในกำรถ่ำยทอดขยำยผลในสถำนศึกษำสู่นักเรียน นักศึกษำได้ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับคณะครูแกนน ำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือให้ครูผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับนักเรียนนักศึกษำในเรื่องสถำนศึกษำคุณธรรม 
     5.3  เพ่ือให้วิทยำลัยสำมำรถพัฒนำสู่สถำนศึกษำคุณธรรมได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        6.2  เชิงคุณภำพ 
   6.2.1  ครูตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพ่ือประโยชน์
ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุข   
 6.1  เชิงปริมำณ 
  6.1.1  ครูผู้เข้ำอบรมในโครงกำรฯจ ำนวน 50 คน 

6.1.2  ครูตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพ่ือประโยชน์
ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุขร้อยละ  90   
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000  บำท  ได้แก่ 
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  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  13,000 บำท     
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ครูผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้และเข้ำใจในเรื่องสถำนศึกษำคุณธรรม 
 9.2  ครูตระหนักและประพฤติแบบอย่ำงอันดีในด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
 9.3  ครูผู้อบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลในกำรพัฒนำให้วิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำคุณธรรม 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูแกนน ำสถำนศึกษำคุณธรรม 
  10.2  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดกำรอบรม  

 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์ สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                          (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 94 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ อบรมนักเรียนแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
  ข้อ 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
            ด้วยภำวะปัจจุบันควำมเจริญทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรก้ำวหน้ำไปอย่ำงไม่หยุดยั้งส่งผลต่อกำร
พัฒนำประเทศมิใช่น้อยประชำกรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมต่ำงชำติไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อมและวัฒนธรรม
เหล่ำนั้นได้ซึมซับเข้ำไปในวิถีชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำยหรือกำรใช้ภำษำ เด็กและเยำวชนไทยจ ำนวนมำกไม่
สนใจแบบอย่ำงควำมเป็นไทยที่ถูกต้องเหมำะสม ทั้งกำรใช้ภำษำและกำลเทศะ ท ำให้พฤติกรรมเยำวชนมีควำม
ก้ำวร้ำว ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมอันดีงำมของคนในชำติ และสิ่งส ำคัญคือ  เยำวชนและคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจ
หรือไม่เข้ำใจควำมเป็นชำติไทยที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำช้ำนำน และตระหนักถึงภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ชำติ
ไทย   

 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคระกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็น
สถำนศึกษำเปิดกำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพ ซึ่งนักเรียน นักศึกษำในวิทยำลัยเป็นกลุ่มเยำวชนในวัยรุ่นช่วง
อำยุ 15-25 ปี มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหลำยด้ำน วิทยำลัยจึงควรเร่งส่งเสริมคุณธรรม
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และสร้ำงส ำนึกที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษำ คณะครู ได้เรียนรู้  เข้ำใจในควำมส ำคัญของคุณธรรมจริยธรรมใน
สถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับวิทยำลัย และสังคม ให้มีควำมสงบสุข   

 ดังนั้น  ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณธรรมต้องมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงกำรร่วมมือ
ช่วยกันในหลำย ๆ ฝ่ำย อีกทั้งต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่นักเรียน ให้มีควำมรู้และเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน เพ่ือจะได้ช่วยกำรพัฒนำวิทยำลัยสู่สถำนศึกษำคุณธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงได้ก ำหนดให้มี
อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำสถำนศึกษำคุณธรรมให้กับคณะครูของวิทยำลัยฯ เพ่ือเป็นแกน
น ำในกำรถ่ำยทอดขยำยผลในสถำนศึกษำสู่นักเรียน นักศึกษำได้ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือให้วิทยำลัยฯ สำมำรถพัฒนำสู่สถำนศึกษำคุณธรรมได้ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุข   
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียนอบรมในโครงกำรฯ จ ำนวน 120 คน 
  6.2.2  นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์  อำสำท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุขร้อยละ  90         
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  19,000  บำท   
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจในเรื่องสถำนศึกษำคุณธรรม 
 9.2  นักเรียนตระหนักและประพฤติแบบอย่ำงอันดีในด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
 9.3  นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลในกำรพัฒนำให้วิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำคุณธรรม 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูแกนน ำสถำนศึกษำคุณธรรม 
  10.2  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดกำรอบรม  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 95 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ประกวดต้นแบบนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุ รี   ได้ เปิ ดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง โดยมีนักเรียน นักศึกษำเข้ำมำศึกษำมำกมำย และวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีจึงเร่ง
เห็นถึงกำรปฏิบัติตนต่ำงๆในด้ำนกำรแต่งกำย กริยำมำรยำท ที่ดีในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ รวมไปถึงเป็นกำร
สร้ำงเวทีในกำรแสดงออกให้กับนักเรียน นักศึกษำ ที่นอกเหนือจำกควำมพิเศษทั่วๆไป เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกในทำงที่เหมำะสมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษำ ได้ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียน ของสถำนศึกษำ จำกกำรมีตนแบบนักเรียน นักศึกษำที่ดี 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้ำงเวทีในกำรแสดงออกให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
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 5.2  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกในทำงที่เหมำะสม 
 5.3  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบ ของสถำนศึกษำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียน ของสถำนศึกษำ 
      6.1.2  นักเรียน นักศึกษำ ไดแ้สดงควำมสำมำรถและแสดงควำมคิดเห็นได้ในทำงท่ีเหมำะสม 
 6.2  เชิงปริมำณ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีทุกแผนกวิชำได้เข้ำร่วมโครงกำร 15 แผนกวิชำ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – สิงหำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   8,000  บำท  
    8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   3,000  บำท   
    8.3  จำกเงินค่ำซ่อมกิจกรรม  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,000 บำท ได้แก่ 
  8.3.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   9,000  บำท  
  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำมีเวทีในกำรแสดงออกในทำงท่ีดี 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกในทำงที่เหมำะสม 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียน ของสถำนศึกษำ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประกวดต้นแบบนักเรียน นักศึกษำ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                   ลงชื่อ..................................... ..................................... 
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 96 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ธนาคารความดี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยปัจจุบันนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีอัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีจิตสำธำรณะ” เพ่ือ
เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำท ำควำมดี มีจิตอำสำ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพ่ือเป็น
กำรสะสมควำมดี มีจิตสำธำรณะ เป็นผลงำนของนักเรียนนักศึกษำ งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำจึงจัด
โครงกำรธนำคำรควำมดี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ท ำควำมดีมีก ำลังใจในกำร
ท ำควำมดีเพ่ือสังคมต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ท ำควำมดี มีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 5.2  เพ่ือเก็บข้อมูลในกำรท ำควำมดีของนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และมอบเกียรติบัตร 
ให้กับนักเรียนนักศึกษำที่ท ำควำมดี 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีท ำควำมดี มีจิตสำธำรณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ท ำควำมดี ไม่น้อยกว่ำ 100 คน   
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
     8.1  ไม่ใช้งบประมำณ    
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีจิตใจที่ดีในกำรท ำควำมดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีก ำลังใจในกำรท ำควำมดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรควำมดี 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                   ลงชื่อ................................... ....................................... 
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 97 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
   3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที ่1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที ่2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
    3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ 

 1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
   ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม มีควำมเป็นเอกภำพในกำรพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ จึงให้มีกำรจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับต่ำงๆ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพ ในทุกสำขำวิชำที่เปิดสอนในสถำนศึกษำให้ได้ผลที่ดีขึ้น นั้น 
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  ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยในทุกสถำนศึกษำ จะต้อง
ผ่ำนกำรประเมินหน่วยองค์กำรฯ มำตรฐำนดีเด่น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้องค์กำรนักวิชำชีพฯ ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้กับสมำชิกครบตำมเป้ำหมำย เพ่ือนิเทศ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพฯ  
 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือเตรียมรับกำรประเมินหน่วยองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับสถำนศึกษำ และระดับต่ำงๆ 
 5.2  เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำรประเมินหน่วย
องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ในทุกปีกำรศึกษำ 

6.1.2  องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับผลกำรประเมินใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 6.2  เชิงปริมำณ 

6.2.1  ชมรมวิชำชีพ จ ำนวน 15 ชมรม มีส่วนร่วมในกำรรับกำรประเมินฯ 

 
7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บำท 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  10,000  บำท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  องค์กำรนักวิชำชีพฯ ได้รับกำรประเมินหน่วยองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับสถำนศึกษำ และระดับ

ต่ำงๆ 
 9.2  ไดพั้ฒนำศักยภำพและคุณภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร รับกำรประเมินหน่วยองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์  สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                                (นำยณรงค์  สุขเจริญ) 
                                                                  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                      
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โครงการที่ 98 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย ชมรม TO BE NUMBER ONE งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
     ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ  
                                  ดนตรี และกีฬำ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที ่1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจำกรัฐบำลได้ก ำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนำยน ของทุกปี เป็นวันต่อต้ำนยำเสพติด โดยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ โดยใช้ยุทธศำสตร์ต่ำงๆในกำรจัด
กิจกรรม และเพ่ือเป็นกำรรณรงค์ในกำรป้องกำรและแก้ไข้ปัญหำยำเสพติด 
    ดังนั้นจึงจัดโครงกำรรณรงค์วันต่อต้ำนนำเสพติดโลก 26 มิ.ย. ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้ำงกระแสนิยม
ให้กับนักเรียน นักศึกษำในกำรป้องกำรและแก้ไข้ปัญหำยำเสพติด ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ลด ละ เลิก และ
สร้ำงภูมิคุ้มกัน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือรณรงค์ในกำรป้องกำรและแก้ไข้ปัญหำยำเสพติด ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด  
 5.3  เพ่ือเป็นกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ด ีในกำรป้องกำรและแก้ไข้ปัญหำยำเสพติด 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
     6.1.1  นักเรียน นักศึกษำตระหนักถึงพิษภัย ของยำเสพติด 
 6.2  เชิงปริมำณ 
     6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรฯ 100% 
 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร                     ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563  
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 

7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ   มิถุนำยน 2564 
7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   มิถุนำยน 2564 
7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร  หอประชุมจันผำ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  5,000 บำท 
  หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ ตระหนักถึงพิษภัย ของยำเสพติด 
  9.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด 
  9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันที่ด ีในกำรป้องกำรและแก้ไข้ปัญหำยำเสพติด 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26 มิ.ย. 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์   สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 99 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ วันเอดส ์โลก 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     1.1  นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่  2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
          ข้อที ่1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    รัฐบำลปัจจุบันได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เด่นชัด ในกำรที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดอย่ำงจริงจัง โดยประกำศสงครำมกับยำเสพติดให้มีกำรรวมพลังแผ่นดิน เพ่ือแก้ปัญหำยำเสพติดให้ท ำ
กำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจังให้มีกำรใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดช่วยเหลือด้ำนกำรบ ำบัดผู้ติ ดยำเสพติด และใช้
มำตรกำรทำงกำรศึกษำป้องกันเยำวชน นักเรียน-นักศึกษำไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยำเสพติด และยังเป็นกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ในสถำนศึกษำโดยให้นักเรียน -นักศึกษำมีส่วนร่วมคิดท ำกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติดและได้รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์อย่ำงถูกต้อง  
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือลดอัตรำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและโรคเอดส์ 
    5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และวิธีป้องกันจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ในสถำนศึกษำ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงคุณภำพ 
       6.1.1  ลดอัตรำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและโรคเอดส์เพิ่มจ ำนวนผู้ต่อต้ำนยำเสพติด และโรค 
เอดส์และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันโรคเอดส์ 
  6.2  เชิงปริมำณ 
        6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมอบรมแกนน ำโรคเอดส์ ไม่น้อยกว่ำ 100 คน     
    
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมุติโครงกำร  ระยะเวลำ ตุลำคม 2563 
    7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 
    7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
    7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ กันยำยน  2564 
    7.5  สรุปโครงกำร  ระยะเวลำ กันยำยน  2564   

7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น  9,500 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  9,500 บำท 
         หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำงแผนกจัดขึ้น 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกในกำรป้องกันโรคเอดส์ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมแกนน ำป้องกันโรคเอดส์ในสถำนศึกษำ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                (นำยกัญจน์  เอ้ือถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์   สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 100 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนน าการลดสูบบุหรี่ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
  ข้อ 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที ่1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ด้วยวันที่ 31 พฤษภำคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่มำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และในปีกำรศึกษำ 2564 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัด
กิจกรรมในเดือนพฤษภำคม 2564 เพ่ือให้ควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของกำรสูบบุหรี่โดยให้มีประกวด
จดับอร์ด    
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโทษของกำรสูบบุหรี่ 
 5.2  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียน ห่ำงไกลจำกบุหรี่ และสำรเสพติด 
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 5.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และสำรเสพติด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ 
 6.2 เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียน เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย จ ำนวน 100  คน     
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  ประชุมคณะกรรมกำรท ำงำน ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่  25 - 31 พฤษภำคม 2564  
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร    ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
 8.1  จำกเงินงบประมำณอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,500 บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน  9,500 บำท 
      หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จ ำนวน 100 คน เข้ำร่วมกิจกรรม  
 9.2  นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรลด ละ เลิก สูบบุหรี่และกล้ำปฏิเสธ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรนักเรียนแกนน ำกำรลดสูบบุหรี่ 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์   สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ........................................... ... 
                                                      ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 101 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
     ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
     ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที ่1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ด้วยวันที่ 31 พฤษภำคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่มำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และในปีกำรศึกษำ 2564 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัด
กิจกรรมในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 ถึง 31 พฤษภำคม 2564 เพ่ือให้ควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษ
ของกำรสูบบุหรี่โดยให้มีประกวดจัดบอร์ด    
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโทษของกำรสูบบุหรี่ 
 5.2  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียน ห่ำงไกลจำกบุหรี่ และสำรเสพติด 
 5.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และสำรเสพติด 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ 
 6.2 เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียน เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อย จ ำนวน 100  คน     
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  ประชุมคณะกรรมกำรท ำงำน ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่  25 - 31 พฤษภำคม 2564  
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร    ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564  
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
 8.1  จำกเงินงบประมำณอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน  5,000 บำท 
      หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จ ำนวน 100 คน เข้ำร่วมกิจกรรม  
 9.2  นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรลด ละ เลิก สูบบุหรี่และกล้ำปฏิเสธ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรนักเรียนแกนน ำกำรลดสูบบุหรี่ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร 
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                           (นำยปฐมพงษ์   สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ..................................................................  
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 102 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพของแผนกวิชา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที่ 1.1  นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
    4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตำมที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดตั้งชมรมวิชำชีพของแผนกวิชำ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษำ จัดกิจกรรมด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำรู้จัก
วิธีกำรจัดกิจกรรม กล้ำแสดงออกในกำรที่ถูกต้อง ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
    จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงให้จัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและชมรมวิชำชีพ
ของแผนกวิชำในระดับ ปวช. 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และทักษะวิชำชีพ ให้กับนักเรียน  
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรชุมชนและสังคม 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนำสังคมกับท้องถิ่นและชุมชน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงแผนกวิชำและชมรมวิชำชีพ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียน  จ ำนวน  1,500  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กันยำยน  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000 บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  50,000  บำท 
 8.2  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน  5,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำงแผนกจัดขึ้นและมีควำมตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 9.2  นักเรียนมีทักษะด้ำนวิชำชีพตรงตำมที่ตนเองเรียน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและชมรมวิชำชีพของแผนกวิชำ 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
               (นำยกัญจน์  เอื้อถำวรสุข)     (นำยพัฒนพงษ์  อ้นเถื่อน)       
                      นำยกองค์กำรฯ           ที่ปรึกษำองค์กำร  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                          (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                               ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                        (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 103 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    กิจกรรมลูกเสือและเนตนำรี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุไว้ในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีให้มีกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวช. 1 และเพ่ือให้หลักสูตรบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ จะต้องมีกำรเข้ำค่ำยพักแรม เพ่ือให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นกำรทดสอบกำรเรียน
กำรสอนของลูกเสือวิสำมัญ และเป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถของลูกเสือ – เนตรนำรี 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนำรีได้เข่ำค่ำยทดสอบควำมรู้และทักษะวิชำ 
     5.2  เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนำรี รู้จักท ำกำรฝีมือ และฝึกฝนให้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  5.3  เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนำรี รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
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  5.4  เพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในคณะลูกเสือ - เนตรนำรีวิสำมัญ 
  5.5  เพ่ือได้รับประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในแต่ละจังหวัด 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ   
 6.1.1  ลูกเสือ - เนตรนำรี มีนิสัยในกำรสังเกต  จดจ ำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
 6.1.2  ลูกเสือ - เนตรนำรี มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 6.1.3  ลูกเสือ - เนตรนำรี รู้จักบ ำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์ 
 6.1.4  ลูกเสือ - เนตรนำรี รู้จักท ำกำรฝีมือ และฝึกฝนให้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 6.1.5  ลูกเสือ - เนตรนำรี  รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี  วัฒนธรรม  และควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ 
 6.2  เชิงปริมำณ   
   6.2.1  นักเรียนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนำรี ทุกคนได้ท ำกิจกรรมลูกเสือตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ได้ก ำหนดไว้ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน  2563 – กรกฎำคม  2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  สิงหำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  103,600 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ         จ ำนวน 64,600 บำท 
  8.1.2 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุวันสถำปนำลูกเสือ-เนตรนำรี   จ ำนวน  3,000  บำท 
  8.1.3 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุรับเตรียมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ  
                  (ประดับแถบ2 และ 3 สี)                                         จ ำนวน 12,000 บำท 
  8.1.4  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ      จ ำนวน 17,000 บำท 
  8.1.5  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุลูกเสือวิสำมัญช่อสะอำด       จ ำนวน  5,000  บำท 
  8.16  ค่ำตอบแทนใข้สอยและวัสดุจิตอำสำจรำจรลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ     จ ำนวน  2,000  บำท 
 หมายเหตุ  สำมำรถถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริงได้ทุกกิจกรรม   
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ลูกเสือ - เนตรนำรี ทรำบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีอย่ำงชัดเจน 
 9.2  ลูกเสือ - เนตรนำรี ประพฤติตนตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.3  ลูกเสือ - เนตรนำรี ได้รับกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม   
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นำยอดิชัย  คุ้มแถว)                                    (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                            (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 104 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ คนดีศรีอาชีวะ 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงพิศศิลป์   เลิศรัตนำกุล และงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   

 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
                 โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
                 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี ้
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที ่4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
   เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท ำควำมดีของนักเรียน เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
นักศึกษำ โดยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษำท ำควำมดีในด้ำนต่ำงๆ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมมีจิตอำสำต่อสังคม
และเสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำ  มีควำมภำคภูมิใจในตนเองมีกำรพัฒนำตนเองของนักเรียนในด้ำนอำรมณ์ 
สติปัญญำ ค่ำนิยม และสังคมได้ตำมศักยภำพ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีจิตสำธำรณะ ตำมอัตลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และสอดคล้องกับปรัชญำของวิทยำลัย สำมัคคี มีวินัย ใฝ่ควำมรู้ คู่คุณธรรม 
พร้อมด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงมั่นคงสืบไป 

 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำควำมดีของนักเรียน นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำศักยภำพ 
คุณภำพชีวิตของตนเองและต่อสังคม  
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 5.2  เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ในควำมพำกเพียรที่ประพฤติดีมำอย่ำง ต่อเนื่อง 
 5.3  เพื่อเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ตรวจสอบควำมประพฤติของตนเองอย่ำงมีขั้นตอนและต่อเนื่องจนเป็นกิจนิสัย 
 
6.  เปาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ร้อยละ 90 ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
 6.2  เชิงปริมำณ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่ดี ตรงตำมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นคนเก่ง คนดี และมีจิตสำธำรณะ  และสอดคล้องกับปรัชญำของวิทยำลัย 
สำมัคคี มีวินัย ใฝ่ควำมรู้ คู่คุณธรรม 

             
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ธันวำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   ธันวำคม 2563 – มกรำคม 2564 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กุมภำพันธ์ 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กุมภำพันธ์ 2564 
 7.6  สถำนที่     วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน   5,000  บำท 

     8.2  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท   ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำใช้สอยและวัสดุ     จ ำนวน  20,000  บำท 
          หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยตำมท่ีจ่ำยจริง 

 

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียน นักศึกษำ มีกำรพัฒนำตนเองในกำรท ำควำมดี และมีควำมภูมิใจในกำรสร้ำงควำมดี 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรคนดีศรีอำชีวะ 
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11.  ผู้เสนอโครงการ                   12.  ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .                                                               ..................................................................... 
      ลงชื่อ....................................................                  ลงชื่อ.............................................................. 
               (นำงพิศศิลป์   เลิศรัตนำกุล)                               (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
              ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                      ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 105 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ เสียงดนตรีสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวริมน้ าจันทบูร 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำงพิศศิลป์  เลิศรัตนำกุล และงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
   ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
   ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ริมแม่น้ ำจันทบุรีเป็นชุมชนเก่ำแก่ สภำพที่พักเป็นตึกแถวที่มีสถำปัตยกรรมผสมผสำนศิลปะจีนและ
ตะวันตกเข้ำกันอย่ำงลงตัวมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร  ปัจจุบันทำงชุมชนได้ฟ้ืนฟู  โดยยึดวิสัยทัศน์ด ำรงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตที่มีคุณภำพ  อนุรักษ์และเผยแพร่ประวัติศำสตร์ชุมชน  อนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สอดทอดมำแต่อดีต  
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ด้วยบรรยำกำศย้อนยุค 
    ทำงชมรมดนตรีไทย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  จึงร่วมกับชุมชนในกำรสร้ำงบรรยำกำศย้อนอดีต  
ด้วยกำรน ำดนตรีไทยไปบรรเลงที่บ้ำนเรียนรู้ชุมชนริมน้ ำจันทบูร (Community  learning  house) บ้ำนขุน
อนุสรสมบัติ เพ่ือถ่ำยทอดควำมงดงำมและทรงคุณค่ำของดนตรีไทย  ซึ่งในสมัยก่อนดนตรีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
คนไทยตั้งแต่เกิดจนตำย 
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5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมให้ประชำชนรู้จัก วัฒนธรรมไทยด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์ เป็นกำรปลูกฝัง
มรดกทำงวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ  และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทย สู่ประชำชนในจังหวัดจันทบุรี 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบรรเลงดนตรีไทย  และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยำลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้บรรเลงดนตรีไทย พัฒนำทักษะ ร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ 
  6.1.2  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรท ำงำนร่วมกัน 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  กลุ่มนักเรียนสมำชิกชมรมดนตรีไทยมีพ้ืนฐำนทำงด้ำนดนตรีไทย 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
  7.3.1  ติดต่อสถำนที่อบรม และวิทยำกร   
  7.3.2  จัดท ำป้ำย และเอกสำรกำรอบรม 
  7.3.3  ท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ 
  7.3.4  คัดเลือกผู้น ำนักเรียน นักศึกษำ เข้ำอบรม 
  7.3.5  จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษำตำมก ำหนดกำร 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000  บำท   ได้แก่ 
   8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 5,000  บำท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒธรรมดนตรีไทย 
    9.2  เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์ 
เป็นกำรปลูกฝังมรดกทำงวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ  
    9.3  เผยแพร่วัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทย สู่ประชำชนในจังหวัดจันทบุรี 
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    9.4  นักเรียนมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบรรเลงดนตรีไทย  และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยำลัยฯ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสียงดนตรีสร้ำงบรรยำกำศท่องเที่ยวริมน้ ำจันทบูร 
 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                            ................................................................ 
           ลงชื่อ....................................................                ลงชื่อ.............................................................. 
                 (นำงพิศศิลป์   เลิศรัตนำกุล)                                (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
                ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 106 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ จัดสอนดนตรีไทย  

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงพิศศิลป์  เลิศรัตนำกุล และชมรมดนตรีไทย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
 

4. หลักการและเหตุผล 
     ดนตรีไทยเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ล้ ำค่ำของไทยได้ถูกสั่งสมบ่มรสชำติมำนำนตั้งแต่สมัยบรรพ
กำล ถูกประพันธ์ขึ้นด้วยกำรมองเห็นคุณค่ำ  ควำมงำม ควำมตั้งใจของผู้ประพันธ์ บทเพลงต่ำงๆ จึงมีควำม
งดงำมและทรงคุณค่ำในตัวของมันเอง ดนตรีไทยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในสมัยก่อนดนตรีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
คนไทยตั้งแต่เกิดจนตำย    
    สถำนศึกษำซึ่งเป็นสถำนที่เพำะบ่มควำมรู้และประสบกำรณ์  รวมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งำมของสังคมไทยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ  ส่งเสริมให้เยำวชนรู้คุณค่ำและรักษำศิลปะสำขำนี้โดยสืบทอดฝึกเล่น
ดนตรีไทย  เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจำกกำรเรียนปกติทำงวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้
จัดตั้งชมรมดนตรีไทยเพ่ือฝึกหัดสมำชิกให้สำมำรถเล่นดนตรีและอ่ำนโน้ตได้ถูกจังหวะ รวมทั้งฝึกซ้อมกำร
บรรเลงแก่สมำชิกที่มีควำมสำมำรถ เพ่ือบรรเลงในงำนกิจกรรม    
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5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือจัดสอนดนตรีไทยให้นักเรียนสมำชิกชมรมดนตรีไทย  
5.2  เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมในเยำวชนเล่นดนตรีไทยเป็นกำรสืบทอดวัฒนธรรมของชำติ 
5.3  เพ่ือบ ำรุงและดูแลรักษำให้เครื่องดนตรีอยู่ในสภำพดี ใช้งำนได้  

6. เป้าหมาย 
    6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรถ่ำยทอดด้ำนดนตรีไทย พัฒนำทักษะ สำมำรถร่วมกิจกรรมวันส ำคัญท่ี
สถำนศึกษำจัดขึ้น  
 6.2  เชิงปริมำณ 

6.2.1  กลุ่มนักเรียนที่สนใจและมีพ้ืนฐำนทำงด้ำนดนตรีไทย 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ตั้งแต่วันที่  22 ตุลำคม 2563 – สิ้นสุดภำคเรียนที่ 1/2564 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564  
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,000  บำท   ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  14,000  บำท  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรสอนดนตรีไทย 
 9.2  นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทยโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ถูกต้องจำกผู้ที่มีควำม
ช ำนำญ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดสอนดนตรีไทย  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .............................................................                       ............................................................... 
      ลงชื่อ....................................................                  ลงชื่อ.............................................................. 
               (นำงพิศศิลป์   เลิศรัตนำกุล)                                (นำยปฐมพงษ์  สังข์น้อย) 
              ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................  
                                                                          (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 107 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ปัจฉิมนิเทศ  

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์  และงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ 
           3.1  ครูผูสอน  

       3.1.1  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยนักเรียน ในระดับ ปวช.3 ที่จะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 ยังขำดข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ
ในกำรศึกษำต่อหรือกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ดังนั้นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
เทคนิคในกำรเตรียมตัวศึกษำต่อและสมัครงำน จึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญยิ่งอันจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จัก
ตนเอง รวมทั้งช่วยให้สำมำรถพิจำรณำตนเองในทุก ๆ ด้ำน เพ่ือเตรียมตัวศึกษำต่อและในกำรเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในกำรเตรียมตัวศึกษำต่อและกำรสมัครงำน 
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 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ รู้จักตนเอง พิจำรณำตนเองในทุกๆ ด้ำนกำรที่จะศึกษำต่อหรือกำรท ำงำน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนได้ส ำรวจตนเองในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อและสมัครงำน 
 
 6.2  เชิงปริมำณ 
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.3 ที่จะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 เรียนรู้เทคนิคในกำร
เตรียมตัวศึกษำต่อหรือสมัครงำน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ   มกรำคม  2564 
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร       ระยะเวลำ   กุมภำพันธ์  2564 
7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กุมภำพันธ์  2564 
7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท ได้แก่ 
        8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  5,000 บำท  
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคกำรศึกษำต่อและเทคนิคกำรสมัครงำน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปัจฉิมนิเทศ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ....................................................... 
              (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์)          (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์) 
                       ต ำแหน่ง ครู                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                           ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                               (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 108 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์ และงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน 
 

2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
      โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 6 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
    ข้อที่ 6.2 อัตรำกำรมีงำนท ำและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    1.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ  งำนแนะแนว
จึงได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำกำรปี
กำรศึกษำ 2563 เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรผลิตนักเรียน นักศึกษำให้สนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรผลิตนักเรียน นักศึกษำสู่ตลำดแรงงำน 
 5.2 เพ่ือจัดระบบติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 
 5.3 เพ่ือพัฒนำระบบติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 5.4 เพ่ือให้มีข้อมูลในกำรวำงแผนและปรับปรุงในกำรผลิตนักเรียน และนักศึกษำให้สนองควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
     6.1.1  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องกำรของตลำดเพียงใด 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ได้ทรำบภำวะ กำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ท ำงำนในหน่วยงำน  
สถำนประกอบกำร 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2564  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2564 – กุมภำพันธ์  2564 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   เมษำยน  2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  5,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1  ได้ทรำบภำวะ กำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ....................................................... 
              (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์)          (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์) 
                       ต ำแหน่ง ครู                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                      
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โครงการที่ 109 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ แนะแนวการศึกษา  

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์ และงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำต้องเป็นกำรศึกษำในด้ำน
วิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำ
วิชำชีพให้สูงขึ้น เพ่ือสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนโดยน ำควำมรู้ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกล 
และภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสำมำรถ
น ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน 
นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีจึงต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 
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มีกำรแนะแนวกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน นักศึกษำ โดยวิธีกำรที่หลำกหลำยแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเส้นทำงกำรศึกษำและอำชีพ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือแนะแนวกำรศึกษำแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรีเพื่อประกอบกำรตัดสินใจเลือก
ศึกษำต่อทำงด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
 5.2  เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน 
และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดควำมเข้ำใจเส้นทำงกำรศึกษำและอำชีพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรีสำมำรถตัดสินใจเลือกศึกษำต่อทำงด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ได้ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ 
   6.1.2  มีสื่อท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรีได้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563 – กุมภำพันธ์  2564  
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   เมษำยน  2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  15,000 บำท 
    8.2  จำกเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  19,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  19,000 บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผู้เรียนสำมำรถมองเห็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อตรงตำมควำมถนัด ควำมสนใจ 
 9.2  ได้สื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนที่หลำกหลำย แผ่นพับ ป้ำยประกำศ โปสเตอร์ เป็นต้น 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร แนะแนวกำรศึกษำ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ............. 
              (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์)         (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์) 
                       ต ำแหน่ง ครู                           ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 110 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ เยี่ยมชมสถานศึกษา (Open House)  

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์ และงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
  ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
  ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.2 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่องกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ  และยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประเทศ  ซึ่งในกำรด ำเนินงำนแนะแนวฯ ให้สนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพก ำลังคนอำชีวศึกษำทุกระดับ
นั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่สถำนศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรแนะแนวและบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำกำรแนะแนว 
ที่เน้นกำรแนะแนวมิติใหม่ อันเป็นกำรแนะแนวเชิงรุกที่มุ่งส่งเสริม และสร้ำงภูมิคุ้มกันที่มั่นคง โดนสถำนศึกษำ
ต้องเข้ำไปมีส่วนและประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมองเห็น
แนวทำงในกำรศึกษำต่อ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรี ตัดสินใจเลือกแนวทำงในกำร
กำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
 5.2  เพ่ือพัฒนำงำนแนะแนวในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถจัดบริกำรแนะแนวให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของนักเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรี  
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อมูลประกอบตัดสินใจเลือกศึกษำต่อทำงด้ำนอำชีวศึกษำ 
  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
    6.1.1  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนวด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นระบบ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรี ได้รับกำรบริกำรศึกษำต่อทำงด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2564 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2564 – กุมภำพันธ์  2564  
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   มีนำคม  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   เมษำยน  2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  10,000 บำท 
    8.2  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  19,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  19,000 บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผู้เรียนสำมำรถมองเห็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อเพ่ือหลำกหลำยในคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเยี่ยมชมสถำนศึกษำ (Open House)  
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11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ............. 
              (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์)         (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์) 
                    ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 111 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์  งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 
2.  ลักษณะโครงการ          โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที ่1 คุณภำพนักศึกษำ 
        ข้อที่ 1.1  นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้ำนที ่2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
       ข้อที่ 2.4  กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                     1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในสภำพสังคมปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนวิชำกำร และระบบสื่อสำรต่ำง ๆ                 
จึงท ำให้นักเรียน นักศึกษำมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำอยู่ในกฎระเบียบ              
เมื่อนักเรียน นักศึกษำเข้ำมำศึกษำอยู่ในวิทยำลัย และควรปฏิบัติตัวอย่ำงไรในสภำพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีกำร
จัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำและผู้ปกครองทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน             
และเป็นไปในแนวเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโดขึ้นเป็นบุตรที่ดีของบิดำมำรดำ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชำติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยระเบียบ                   
ของทำงรำชกำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษำต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำทรำบข้อมูล แนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำทรำบและเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัย 
  5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัย 
 5.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำทรำบข้อมูล แนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ทรำบและเข้ำใจ ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัย 
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  หนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน 2,000 เล่ม 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน  1,800  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร    ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 
  7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ  ธันวำคม 2563 
  7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
  7.4  ประเมินผลโครงกำร   ระยะเวลำ  มีนำคม 2564 
  7.5  สรุปโครงกำร     ระยะเวลำ  เมษำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ (ค่ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ)    เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บำท 
  8.1.1  ค่ำวัสดุคู่มือนักเรียน นักศึกษำ    จ ำนวน  120,000  บำท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียน นักศึกษำทรำบข้อมูล แนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำทรำบและเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัย 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของวิทยำลัย 
 9.4  นักเรียน นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                   .                    ............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ............. 
              (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์)          (นำงสำววิลำวรรณ  อ ำพัฒน์) 
                     ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                        ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                              (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 112 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยมงคล  บุญอนันต์  งำนปกครอง  
 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 

 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 

2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    
  สถำนศึกษำก ำหนดควำมเสี่ยง 5 ด้ำน ด้ำนที่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ โดยกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงร่วมกันทั้งครู บุคลำกร ผู้เรียน และผู้ปกครอง จัดท ำแผนงำน กิจกรรม/โครงกำร บริหำร
ควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนดขึ้น และประกำศให้เป็นนโยบำยในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครู บุคลำกร ผู้เรียน 
และผู้ปกครองทรำบอย่ำงทั่วถึง เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรควบคุม ก ำกับ ไม่ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ และ
ก ำกับ ติดตำม ด ำเนินงำยโดยให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์ตำมควำมเสี่ยงที่ก ำหนดทุกเดือน เพ่ือ
หำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำขึ้นอีก จัดท ำมำตรกำร ก ำหนดบทลงโทษของสถำนศึกษำ เพ่ือป้องปรำบผู้เรียน
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ไม่ให้กระท ำผิด ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ต ำรวจ เพ่ือให้ช่วยแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรกระท ำผิด
ของผู้เรียน เพ่ือหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขร่วมมือกันต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือลดปัญหำควำมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
5.2  เพ่ือป้องกันปัญหำควำมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีกำรควบคุมไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ  
     6.1.1  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีน ำข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงมำแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยกำรทีส่วนร่วม   
ระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชน 

6.2  เชิงปริมำณ 
6.2.1  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ 100 % 
6.2.2  สถำนศึกษำลดปัญหำควำมเสี่ยง ของนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ร้อยละ 15 ใน 

ปีงบประมำณ 2564 
 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงกำร                     ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 – กรกฎำคม 2564 
7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กรกฎำคม 2564 
7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,000 บำท 
     8.2  จำกเงินงบอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บำท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,000 บำท 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สำมำรถลดปริมำณผู้ออกกลำงคันของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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9.2  สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรสูญเปล่ำทำงกำรศึกษำทำงด้ำนอำชีวศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 9.3  สำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้กับสถำนศึกษำอ่ืน ๆ ในสังกัดอำชีวศึกษำในด้ำนกำรลดปริมำณผู้ออก
กลำงคันหรือเพ่ิมปริมำณผู้เรียนได้ 
 
10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ 
 
11.   ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              

     …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
        (นำยมงคล  บุญอนันต์)                               (นำยมงคล  บุญอนันต์)                             
              ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                 ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครอง 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                          ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-403- 
  

โครงการที่ 113 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยมงคล  บุญอนันต์  งำนปกครอง  
 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
        โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
       โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
    ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 

 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 

2.5 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    

 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดท ำโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของอำชีวศึกษำ  
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษำ เข้ำไปยุ่งกับสำรเสพติดที่แพร่ระบำดเป็นจ ำนวนมำก 
โดยรอบสถำนศึกษำและจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี
ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบ ำบัดให้กับนักเรียน นักศึกษำที่ติดสำรเสพติดของวิทยำลัย ที่มีกำรตรวจเป็น
ประจ ำทุกปี และกำรสุ่มตรวจร่วมแบหน่วยงำนรำชกำร อำทิเช่น อ ำเภอเมือจันทบุรี สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
จังหวัดจันทบุรี สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยำบำลปกเกล้ำจันทบุรี 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องปัญหำยำเสพติดที่ก ำลังแพร่ระบำดให้กับนักเรียน นักศึกษำภำยใน 

อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
5.2  เพ่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
5.3  เพ่ือจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ือใช้กำรสุ่มตรวจสำรเสพติดของอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

 5.4  เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ โดยใช้ยุทธวิธีเชิงรุกในกำรสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษำกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
สถำนศึกษำของอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

 
6. เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

6.1.1  สร้ำงแกนน ำนักเรียน นักศึกษำ ด้ำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด และกำรให้ค ำแนะน ำในกำร 
บ ำบัดและเลิกใช้สำรเสพติดของอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี  

6.2  เชิงปริมำณ 
6.2.1  สร้ำงแกนน ำนักเรียน นักศึกษำด้ำนกำรป้องกันปัญหำและควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดของ 

อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 70 คน 
6.2.2  เพ่ือจัดหำชุดตรวจหำสำรเสพติดให้กับสถำนศึกษำในสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 

 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงกำร                     ระยะเวลำ   ตุลำคม  2563 
7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ   มิถุนำยน  2564 
7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ   มิถุนำยน – สิงหำคม 2564 
7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินงบประมำณโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำแกนน ำกับกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของอำชีวศึกษำจังหวัด
จันทบุรี 

9.2  นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้เพ่ือป้องกันยำเสพติดเข้ำสู่สถำนศึกษำของตน 
 9.3  มีกระบวนกำรบ ำบัด ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำยำเสพติด อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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10. การติดตามและการประเมินโครงการ 
     10.1  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
 
11.   ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              

     …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
        (นำยมงคล  บุญอนันต์)                               (นำยมงคล  บุญอนันต์)                             
              ต ำแหน่ง ครผูู้ช่วย                                                 ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนปกครอง 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 114 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมภพ  ศรีแก้ว งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
     4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
     4.2 ควำมร่วมมือกัน ระหว่ำง สถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  
    3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำรอำชีวะบริกำร
ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน เป็นศูนย์ให้บริกำรด้ำนกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงเครื่องมือกำรเกษตร ยำนพำหนะ 
อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำได้ปฏิ บัติงำนจริง กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจและเกิดผลดีในด้ำนภำพลักษณ์ และควำมสัมพันธ์ที่ดี
ต่อชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยในแง่ของประชำชนได้รับดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์กำรประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรำยจ่ำย โดยยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องมือ 
อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือบริกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือกำรเกษตร ยำนพำหนะ อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้ำ ประปำ และสำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ ในครัวเรือน 
 5.2  พัฒนำให้นักเรียน นักศึกษำมีจิตอำสำ มีทักษะในวิชำชีพที่เข้มข้น 
 5.3  เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ     
      6.1.1  ประสิทธิภำพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ในกำรประกอบอำชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ำรงชีวิต
ประจ ำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบอำชีพ และกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชนคนยำกจน บรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกกำรลดรำยจ่ำย 
    6.1.2  ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้ กำรดูแล รักษำเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ด ำรงชีวิตประจ ำวันในครัวเรือน 
    6.1.3  นักศึกษำอำชีวะมีทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมเชื่อมั่นในกำรออกไปประกอบอำชีพและ
ปฏิบัติงำนในชุมชน สำมำรถประกอบอำชีพอิสระ 
    6.1.4  สถำนศึกษำมีแหล่งฝึกปฏิบัติงำนจริง ในกำรพัฒนำทักษะแก่นักศึกษำให้มีควำมสำมำรถ  มี
ประสบกำรณ์ มีสมรรถนะ ควำมพร้อม และมีช่องทำงในกำรประกอบอำชีพอิสระและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 
 6.2  เชิงปริมำณ    
    6.2.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนถำวรประจ ำเทศบำลและอบต.   
    6.2.2  นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะในงำนอำชีพ จ ำนวน 25 คน 
    6.2.3  ประชำชนได้รับกำรบริกำร อย่ำงน้อยจ ำนวน  300  คน 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
    7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำร  ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน – ธนัวำคม  2563 
    7.3  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน  2564 
     7.4  ติดตำมและประเมินผล  ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 
     7.5  รำยงำนผล    ระยะเวลำ   กันยำยน  2564 

7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร  อบต. หรือ เทศบำล ในจังหวัดจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินงบประมำณศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน  (Fix It Center)  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ให้บริกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน จ ำนวน 5 ศูนย์  
   9.2  นักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 25 คน  ได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพจำกกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ และ
ฝึกทักษะอำชีพจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริง Work Integrated 
Learning : WIL และสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ 
 9.3  ประชำชนได้รับกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์กำรประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน รำยจ่ำย ยืดอำยุกำร
ใช้งำนของเครื่องมือ อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it Center 
 
11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                         (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                                
           ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                          ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 115 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ อาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมภพ  ศรีแก้ว  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
     4.1  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
     4.2  ควำมร่วมมือกัน ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ     
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  และได้มีนโยบำยให้อำชีวศึกษำจังหวัดทุกแห่ง
ด ำเนินกำร  ให้บริกำรประชำชนในกำรตรวจสภำพรถยนต์และบริกำรอ่ืน ๆ   พร้อมรณรงค์ในรูปแบบต่ำง ๆ  
ในช่วงเทศกำลวันปีใหม่  และวันสงกรำนต์  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้ขอด ำเนินกำรโครงกำรควำม
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือด ำเนินงำนตำม โครงกำรควำมร่วมมือ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และ
จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเทศกำลวันปีใหม่  และวันสงกรำนต์   
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  5.2  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน / นักศึกษำ  ได้มีประสบกำรณ์จริงและเพ่ิมทักษะในด้ำนอำชีพ 
  5.3  เพ่ือบริกำรชุมชนและประชำชน ในกำรตรวจสภำพรถยนต์ กำรรณรงค์ กำรใช้ถนน และบริกำรด้ำน
อ่ืน ๆ ในช่วงเทศกำลวันปีใหม่ และวันสงกรำนต์   
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  ครู เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ แผนกช่ำงยนต์ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมปฏิบัติงำน ช่วงเทศกำลฯ   
 6.2  บริกำรตรวจสภำพรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รถประเภทต่ำง ๆ และบริกำรในด้ำนอ่ืน ๆ จ ำนวน  
100  คน  ต่อวัน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ช่วงเทศกำลวันปีใหม่และวันสงกรำนต์เดือนมกรำคม  และเดือนเมษำยน  2564 
 7.2  สถำนที่ด ำเนินกำร  ปั๊ม ปตท. ไพรัชแก๊สและน้ ำมัน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินงบประมำณโครงกำรอำชีวะอำสำ แบ่งเป็น 
   8.1.1  ค่ำตอบแทน/ใช้สอยและค่ำวัสดุ ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564   
   8.1.2  ค่ำตอบแทน/ใช้สอยและค่ำวัสดุ ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2564 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ศูนย์บริกำรอำชีวะอำสำ  สำมำรถบริกำรชุมชนได้อย่ำงน้อยวันละ 100 คน  
 9.2  นักศึกษำแผนกช่ำงยนต์ ได้รับประสบกำรณ์จริง ในกำรฝึกอำชีพ 
 9.3  ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ และอำจควบคุมกำรเกิดอุบัติเหตุให้อยู่ในเป้ำหมำยของจังหวัดจันทบุรี 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอำชีวะอำสำ (ช่วงเทศกำลปีใหม่ และเทศกำลสงกรำนต์) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                         (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                                
           ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
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13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                          ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 116 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อาชีวะบริการ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมภพ  ศรีแก้ว  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่  4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
   4.1  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
   4.2  ควำมร่วมมือกัน ระหว่ำง สถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   จังหวัดจันทบุรีได้ขอควำมร่วมมือให้วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่  
ให้บริกำรและช่วยเหลือ ในด้ำนต่ำง ๆ  โดยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรบริกำรตรวจเช็ค
รถจักรยำนยนต์ จักรยำนพระรำชทำน  ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 
ท ำให้ประชำชนทรำบถึงควำมมีน้ ำใจที่ได้รับควำมช่วยเหลือ ดังนั้น วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   ได้จัดท ำโครงกำร
นี้เพื่อให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน ในจังหวัดจันทบุรี  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน ออกให้บริกำรชุมชน และหน่วยงำนรำชกำรที่ขอควำมอนุเครำะห์ 
 5.2  เพ่ือเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในกำรซ่อมดูแล และแนะน ำวิธีกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงถูกต้อง 
 5.3  เพ่ือซ่อมแซมจักรยำนพระรำชทำนตำมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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 5.4  เพ่ือให้ผู้เรียนของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ฝึกประสบกำรณ์ตรงในวิชำชีพที่เรียน 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
    6.1.1  บริกำรตรวจเช็คบริกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมรถจักรยำนยนต์  และบริกำร
เช็คอุปกรณ์ภำยในบ้ำน 
    6.1.2  บริกำรซ่อมจักรยำนพระรำชทำนในเขตโรงเรียนพ้ืนที่รับผิดชอบของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  บริกำรดูแลและให้ค ำแนะน ำเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยให้กับประชำชนไม่น้อยกว่ำจ ำนวน 100 ชิ้น 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงกำรขออนุมัติ ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
    7.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน    ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
    7.3  รับสมัครผู้เข้ำร่วมกิจกรรม      ระยะเวลำ  กุมภำพันธ์ 2564 
    7.4  จัดกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำน     ระยะเวลำ  มีนำคม – กันยำยน 2564 
    7.5  สรุปผลรำยงำนผล    ระยะเวลำ  กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     8.1  จำกเงินงบประมำณ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บำท ได้แก่ 
     8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและค่ำวัสดุ   จ ำนวน  5,000  บำท 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1  ประชำชนได้รับกำรบริกำรตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำง ๆ  
    9.2  ประชำชนเข้ำใจถึงควำมช่วยเหลือของจังหวัดและวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
    9.3  นักเรียน และนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพโดยตรงในกำรออกร่วม
โครงกำรอำชีวะบริกำร 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอำชีวะบริกำร 
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11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                         (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                                
           ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 117 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
   
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยสมภพ  ศรีแก้ว  งำนโครงกำรพิเศษฯ และแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 
2. ลักษณะโครงการ         โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน  
     4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำร 
     4.2 ควำมร่วมมือกัน ระหว่ำง สถำนศึกษำกับชุมชน 
  3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
              4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขยำยโอกำสกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 
4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ตำมที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้เข้ำประชุมงำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ที่กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 11 ซึ่งมีมติให้วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี ก ำกับดูแลช่วยเหลือกิจกรรมงำนปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ำรุดทรุดโทรมที่โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนคลองแดง 
    ดังนั้น เพ่ือสนองตำมพระรำชด ำริ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้มอบหมำยให้ทำงสำขำวิชำโลหะ
กำรไปที่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองแดงโดยมีหน้ำที่ในกำรปรับปรุงซ่อมแซมขำยึดป้ำยโครงกำร
พระรำชด ำริฯและวัสดุอุปกรณ์สนำมเด็กเล่นที่ช ำรุดเสียหำยให้มีสภำพใช้งำนได้มั่งคง แข็งแรง 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือพัฒนำและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำย ตำมโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน มีสนำมเด็กเล่นที่มั่นคงแข็งแรง  
 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำโลหะกำรได้เพ่ิมประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง  
  6.1.2  มีสนำมเด็กเล่นที่ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงปลอดภัย 
 6.2  เชิงปริมำณ 
      6.2.1  ครู จ ำนวน 2 คนและนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำโลหะกำร จ ำนวน 10 คน ออกบริกำร
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหำย ตำมโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  ประชุมคณะกรรมกำรท ำงำน ระยะเวลำ  มกรำคม 2564 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ  กุมภำพันธ์ 2564 – เมษำยน 2564 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลำ  เมษำยน 2564 – พฤษภำคม 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร    ระยะเวลำ  พฤษภำคม 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  
 8.1  จำกเงินงบประมำณตำมพระรำชด ำริฯ   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  หน่วยงำนในโครงกำรพระรำชด ำริฯ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองแดง ได้รับบริกำร ใน
กำรซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหำยให้มีสภำพใช้งำนได้ 
     9.2  นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำโลหะกำร ได้รับควำมรู้และทักษะในกำรออกปฏิบัติงำนกำรบริกำร
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ตำมพระรำชด ำริ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สนำมเด็กเล่น 
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11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                         (นำยสมภพ  ศรีแก้ว)                                
           ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำร                     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 118 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนครูที่ปรึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
   31. กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    ดำนที่ 1 ดำนผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำ  

          1.1  กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน    
  ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน        
                             /กำรวิจัยและนวัตกรรม 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 ข้อ 
30 งำนครูที่ปรึกษำมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
   (1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ 
   (2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำรจัดท ำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษำ 
   (3) ส่งเสริม ประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักเรียนนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ  
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   (4) ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยวิชำในกำร
ลงทะเบียนเรียนให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำในกำรลงทะเบียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรำยวิชำ กำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำร
ลำออก กำรขอผ่อนผัน หรือยกเว้นกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ ติดตำม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกำร
เรียน กำรค ำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษำ 
   (5) ประสำนกับครูผู้สอน แผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียน 
นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ 
   (6) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำร
ประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   (7) จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเป็นข้อมูลในกำรเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษำ 
เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
   (8) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
   (9) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   จำกระเบียบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สู่ค ำสั่ง
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำโดยงำนครูที่ปรึกษำได้รับมอบหมำยให้ ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบดังกล่ำว อีกทั้งสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรด ำเนิน
ชีวิตของบุคคลในสังคมอย่ำงมำก ก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ขึ้นอย่ำงชัดเจนและนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะนักเรียนนักศึกษำซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่น ได้รับผลกระทบจำกทั้งด้ำนพัฒนำกำรตำมวัย และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ เช่น ปัญหำกำรใช้สำรเสพติด กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลำที่เหมำะสม กำร
ทะเลำะวิวำท กำรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนที่ดีงำนของสังคม รวมทั้งกำรทะเลำะวิวำท จนเป็น
เหตุให้มีบุคคลได้รับอันตรำยบำดเจ็บสำหัสและเสียชีวิต หำกปัญหำเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจเป็นอย่ำงดี
จำกครูที่ปรึกษำก็จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อนักเรียนนักศึกษำและสังคมเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ยำกแก่กำร
แก้ไข 
   ครูที่ปรึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและค ำสั่งของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ซึ่งเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
นักศึกษำโดยตรง ครูที่ปรึกษำนอกจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพในวิชำที่ตน
รับผิดชอบสอนแล้ว ยังมีหน้ำที่ในกำรดูแล เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ด้วยกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนนักศึกษำใน
ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษำอย่ำงใกล้ชิดทุกสัปดำห์แล้ว ยังปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น กำรจัดกิจกรรม
โครงกำรผู้ปกครองพบผู้บริหำรและครูที่ปรึกษำ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำ 
โครงกำรออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของนักเรียนนักศึกษำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ ที่ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรนั้นต้องอำศัยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเวลำอย่ำงยิ่ง บ่อยครั้งเป็น
เวลำนอกเวลำรำชกำรและใช้เวลำส่วนตัวในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งหลังจำกด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้วยกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำน/สรุปผลโครงกำร ให้แก่ผู้บริหำรทรำบเพื่อน ำไปใช้เป็น
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ข้อมูลในกำรประเมินโครงกำรเพ่ือจัดสรรงบประมำณและปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันงำนครูที่ปรึกษำยังไม่มีระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูที่
ปรึกษำต้องสูญเสียเวลำและทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงสิ้นเปลืองและขำดประสิทธิภำพ  
   งำนครูที่ปรึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวที่เกิดขึ้น จึงได้ท ำกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรพัฒนำเป็นระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี 
 5.2  เพ่ือจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.3  เพ่ือจัดประชุม อบรม ใช้งำน ประเมิน ปรับปรุง ระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี 
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมำณ 
    6.1.1  ระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จ ำนวน 1 ระบบ  
 6.2  เชิงคุณภำพ 
    6.1.2  ผู้บริหำร ครูที่ปรึกษำ นักเรียนนักศึกษำ มีควำมพึงพอใจระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ในระดับมำกข้ึนไป 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร     ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดท ำระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563 - พฤษภำคม 2564  
 7.3  จัดอบรม ใช้งำน ประเมิน ปรับปรุง ระบบ ระยะเวลำ  มิถุนำยน 2564 - กันยำยน 2564 
 7.4  สถำนที่        วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1 จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  จ ำนวน 37,625 บำท  ได้แก่ 
       8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  37,625 บำท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  สถำนศึกษำได้ระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
 9.2  ผู้บริหำรได้ใช้ประโยชน์จำกระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9.3  ครูที่ปรึกษำได้ใช้ประโยชน์จำกระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 9.4  ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จำกระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     10.1  รำยงำนผล กำรวิจัยและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                            ............................................................ 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นำงจันทนำ  ลยัวรรณำ)           (นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ) 
            ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                                         ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
 

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
 15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนมุัติ........................................................... .................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 119 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนครูที่ปรึกษำ  
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 5 บุคลำกรและงำนบริหำรงำนบุคลำกร 
     ข้อ 5.2 คุณลักษณะของครู 
     ข้อที่ 5.4 กำรบริหำรงำนและพัฒนำบุคลำกร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ 
             3.2  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ครูที่ปรึกษำเป็นบุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นครูผู้ให้ค ำแนะน ำดูแลและ
แก้ปัญหำให้ผู้เรียนทั้งในด้ำนกำรเรียน ด้ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และเรื่องส่วนตัว เพ่ือให้ผู้เรียนส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมควำมคำดหวังตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมถึงประสำนงำนกับงำนครูที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกิจกรรม
โครงกำรต่ำงๆ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดส่งแฟ้มประวัติผู้เรียน กำรจัดส่งผลกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในชั่วโมงพบครูที่ปรึกษำ กำรจัดส่งผลกำรออกเยี่ยมบ้ำนหอพักนักเรียนนักศึกษำ เพ่ือลดปัญหำกำรออก
กลำงคัน 
   ปัจจุบันโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของทุกคนมำก
ขึ้น โดยเฉพำะในวัยรุ่นวัยเรียนที่เป็นนักเรียนนักศึกษำ ได้หันมำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นหำข้อมูลใน
กำรเรียน และใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรมำกขึ้นเนื่องจำกมีควำมสะดวกรวดเร็วและง่ำยในกำรเข้ำถึง กำร
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ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครูที่ปรึกษำ กับนักเรียนที่ปรึกษำ และผู้ปกครอง ในปัจจุบัน พบว่ำ ได้ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในกำรสื่อสำรมำกขึ้น เช่น ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค แมสเซนเจอร์ วิดิโอคอล ระบบสำรสนเทศงำนครูที่
ปรึกษำ 
    งำนครูที่ปรึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ เล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้จัดโครงกำร 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำขึ้น เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดรับกับกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ 
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่พัฒนำขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำ ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5.2  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรประสำนงำนกับผู้เรียนและผู้ปกครอง อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 5.3  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำ สำมำรถใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมำณ 
    6.1.1 ครทูี่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 120 คน 

 6.2  เชิงคุณภำพ 
    6.2.1 ครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ทีเ่ข้ำร่วมอบรมสำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสื่อสำรได้ 

  6.2.2 ครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่เข้ำร่วมอบรมสำมำรถใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำได้ 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร     ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดกิจกรรมตำมโครงกำร   ระยะเวลำ  สิงหำคม-กันยำยน 2564 
 7.3  ประเมินผลกำรจัดอบรมสัมมนำ  ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.4  สถำนที่        วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1 จำกเงินงบประมำณโครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันฯ  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 9.2  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรประสำนงำนกับผู้เรียนและผู้ปกครอง อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 9.3  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 9.4  ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำ 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นำงจันทนำ  ลยัวรรณำ)        (นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ) 
             ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                          ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 120 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ งำนครูที่ปรึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
  ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
   ข้อที่ 4.2 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่1 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    กำรออกกลำงคันของผู้เรียนในอำชีวศึกษำเป็นปัญหำส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่ทำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ตลอดจนส่งให้เกิดควำมสูญเปล่ำของงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ ถึงแม้ในปัจจุบันภำครัฐ รวมถึงกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จะได้ทุ่มเทให้ควำมส ำคัญกับกำร
แก้ปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในทุกระดับ แต่ปัญหำดังกล่ำว ก็ยังไม่สำมำรถหมดไป จะเห็นได้จำก
ข้อมูลกำรส ำรวจและติดตำมกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในระบบปกติ ทั้งในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำกสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 353 แห่ง 
(ร้อยละ 85 ของจ ำนวนสถำนศึกษำ 416 แห่ง)  ช่วงปีกำรศึกษำ 2552 -2554 พบว่ำในภำพรวมมีผู้เรียนใน
อำชีวศึกษำต้องออกกลำงคัน จ ำนวนมำกถึง 64,773 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.52) ซึ่งนับว่ำเป็นจ ำนวนที่สูง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกำรสูญเปล่ำในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นอย่ำงมำก 
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   วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำขนำดใหญ่ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่ก็ประสบปัญหำผู้เรียนออกกลำงคันเป็นจ ำนวนมำกทุกปีกำรศึกษำ 
กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขกำรออกกลำงคันของผู้เรียนในทุกระดับทุกสำขำงำน  
ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมทั้งแสวงหำเครื่องมือ รูปแบบเพ่ีอกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน และเพ่ิม
ปริมำณผู้เรียนในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในทุกชั้นปี ทุกสำขำงำน 
เครือข่ำยผู้ปกครองและสถำนประกอบกำร อย่ำงเป็นรูปธรรม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัย ของผู้เรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่มีแนวโน้มกำร
ออกกลำงคัน  
 5.2  เพ่ือทรำบสภำพที่เป็นจริงของผู้เรียน และแก้ปัญหำร่วมกันกับผู้ปกครอง ตำมบริบทของแต่ละบุคคล
ในกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมำณ 
      6.1.1  หัวหน้ำแผนกและอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกชั้นปี ร่วมออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัย 
ของผู้เรียนที่มีแนวโน้มกำรออกกลำงคัน  

   6.1.2  อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกชั้นปีร่วมกับเครือข่ำยผู้ปกครอง และสถำนประกอบกำร ร่วมกันพัฒนำ
เครื่องมือ หรือรูปแบบที่น ำมำใช้ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน และน ำไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
  6.1.3  สำมำรถลดปริมำณผู้เรียนที่ออกกลำงคันได้อย่ำงน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนที่
ออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2564 

 6.2  เชิงคุณภำพ 
   6.2.1  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำรออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของผู้เรียนใน
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่มีแนวโน้มของกำรออกกลำงคันอย่ำงเป็นระบบ 

   6.2.2  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี น ำข้อมูลจำกกำรออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของผู้เรียน 
มำใช้จัดท ำเครื่องมือ หรือรูปแบบที่น ำมำใช้ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเห็น
ผล ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ที่ปรึกษำในทุกชั้นปี ทุกสำขำงำน หัวหน้ำแผนกเครือข่ำยผู้ปกครอง และ
สถำนประกอบกำร   
   6.2.3  แต่ละแผนกวิชำจัดท ำรำยงำนผลกำรออกเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของผู้เรียน 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนเสนอต่อวิทยำลัยฯ 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  ประชุมรับมอบนโยบำยและจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ เมษำยน 2564 
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 7.2  จัดเตรียมเอกสำร วำงแผนกำรออกเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนทุกชั้นปี ที่มีแนวโน้มกำรออกกลำงคัน    
ระยะเวลำ เมษำยน 2564             
 7.3  ออกเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนทุกชั้นปี ที่มีแนวโน้ม กำรออกกลำงคันระยะเวลำ เมษำยน-มิถุนำยน 
2564 
 7.4  แผนกวิชำสรุปผลกำรออกเยี่ยมบ้ำนผู้เรียนทุกชั้นปี ที่มีแนวโน้มกำรออกกลำงคันเสนอต่อ
วิทยำลัยฯ  ระยะเวลำมิถุนำยน 2564 
 7.5  งำนครูที่ปรึกษำสรุปข้อมูลภำพรวมของวิทยำลัยฯระยะเวลำ มิถุนำยน 2564 
 7.6  จัดส่งผลกำรออกเยี่ยมบ้ำนไปยังส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีศึกษำ ระยะเวลำ มิถุนำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1  จำกเงินโครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันฯ   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1  สำมำรถลดปริมำณผู้ออกกลำงคันของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำทศวรรษท่ี 2 

 9.2  สำมำรถแก้ปัญหำควำมสูญเปล่ำทำงกำรศึกษำทำงด้ำนอำชีวศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 9.3  สำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้กับสถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ใน
ด้ำนกำรลดปริมำณผู้ออกกลำงคัน หรือกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนได้ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรโครงกำรเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของนักเรียน 
นักศึกษำชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  
 
11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                            ............................................................ 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นำงจันทนำ  ลยัวรรณำ)        (นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ) 
             ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ                                   ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................... 
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                                                                              (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 121 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ งำนครูที่ปรึกษำ 
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
     ข้อที่ 4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
     ข้อที่ 4.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ดำนที่ 3 ดำนครูผูสอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ  

           3.2 ผูบริหำรสถำนศึกษำ  
       3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม  

 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูงเพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียน นักศึกษำและส่งเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้กับ
ผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองพบผู้บริหำรและครูที่ปรึกษำ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับ
กำรฟังนโยบำยจำกผู้บริหำรและเข้ำพบครูที่ปรึกษำที่บุตรหลำนเรียนอยู่ เพื่อรับทรำบผลกำรเรียน กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม และแก้ปัญหำร่วมกันอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบผู้บริหำรเพื่อรับทรำบนโยบำยของสถำนศึกษำ 
 5.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูฝ่ำยปกครองเพ่ือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบของสถำนศึกษำ 
 5.3  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษำเพ่ือรับทรำบข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำ 
 5.4  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน  
 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  ผู้ปกครองรับทรำบนโยบำยของสถำนศึกษำ 
   6.1.2  ผู้ปกครองพบครูฝ่ำยปกครองเพ่ือรับทรำบแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบของสถำนศึกษำ 
   6.1.3  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำเพ่ือรับทรำบข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำครบตำมจ ำนวนห้องเรียน 
   6.2.2  ผู้ปกครองพบผู้บริหำร ครูฝ่ำยปกครอง และครูที่ปรึกษำ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   เมษำยน 2564 – สิงหำคม 2564 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 8.1 จำกเงินอุดหนุนงบพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  จ ำนวน 19,000 บำท  ได้แก่ 
       8.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  19,000 บำท 

    8.1  จำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000  บำท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ ำนวน 10,000 บำท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้ปกครองรับทรำบนโยบำยของสถำนศึกษำอย่ำงทั่วถึงและทรำบถึงแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบของ
สถำนศึกษำ 
 9.2  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำเพ่ือรับทรำบข้อมูลกำรเรียนและกิจกรรมของบุตรหลำน 
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 9.3  ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษำรวมแก้ปัญหำนักเรียน นักศึกษำ และส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ
ให้บริกำรสังคมให้เกิดค่ำนิยมในกำรเรียนอำชีวศึกษำต่อสำมัญ 60 : 40 
 9.4  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหำรและครูที่ปรึกษำ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                            ............................................................ 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ...................................................... 
                (นำงจันทนำ  ลยัวรรณำ)         (นำงจันทนำ  ลัยวรรณำ)                
                 ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    
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โครงการที่ 122 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยโอภำส วงษ์เกษมศิริ และฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  
                                            นักศึกษำวิชำทหำร งำนนักศึกษำวิชำทหำร วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักศึกษำ 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
             1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
             4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
   3.3 ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
  ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
   3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จำกนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษำ ได้ใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรสมัครเข้ำเรียนวิชำทหำรเป็นนักศึกษำวิชำทหำร (รด.) เพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำร และส่งเสริมควำมมีระเบียบ วินัย ควำมอดทน คุณธรรม ควำมรักชำติ 
ปกป้องและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ มีจิตอำสำ พร้อมกับองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ จำกนโยบำยของหน่วย
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บัญชำกำรรักษำดินแดน ซึ่งมุ่งเน้นในกำรฝึก หลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรให้มีประสิทธิภำพ นักศึกษำวิชำทหำร
ทุกนำยเกิดควำมตระหนัก เกิดจิตส ำนึก และสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และด ำรงรักษำอุดมกำรณ์เอำไว้อย่ำง เหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป ไม่หวั่นไหว หรือล้มเลิกอุดมกำรณ์
เมื่อได้รับผลกระทบจำกปัจจัยแวดล้อม ต่ำง ๆ ในปีกำรศึกษำ 2564 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำในส่วนของสำยอำชีวศึกษำ เข้ำสู่กำรตรวจมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน่วยฝึกวิชำทหำร

ตำมโครงกำร “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำนเดียวกัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564”  
เพ่ือให้กำรตรวจประเมินในปีกำรศึกษำ 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และผลกำรตรวจฯออกมำ

อยู่ในเกณฑ์ดีมำก จึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดท ำเอกสำร แฟ้ม รูปเล่ม วีดีทัศน์ ภำพฉำย
น ำเสนอ รวมไปถึงกำรจัดนิทรรศกำร ในกำรรับตรวจประเมินฯ 

 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพ่ือพัฒนำกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรให้อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 5.2  เพ่ือรักษำควำมเป็นมำตรฐำนกำรตรวจประเมินฯให้คงอยู่กับวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีต่อไป 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย ควำมอดทน คุณธรรม ควำมรักชำติ ปกป้องและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษำวิชำทหำรทุกนำยเกิดควำมตระหนัก จิตส ำนึก และสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของตนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 5.5 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนวิชำทหำรภำยในสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 
       6.1.1  นักศึกษำวิชำทหำรสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอำสำ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีระเบียบวินัย เสริมสร้ำงควำมอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรักชำติ มีจิตอำสำ  
   6.1.2  สร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ให้เกิดจิตส ำนึกขึน้ในจิตใจของตนเองอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
  6.1.3  ปลูกฝังและสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ให้เกิดควำมภำคภูมิใจในเกียรติและ  ศักด์ิศรีในกำรเป็น
นักศึกษำวิชำทหำร และ รด.จิตอำสำ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
       6.2.1  กองพันนักศึกษำวิชำทหำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอำสำ มีวัสดุ อุปกรณ์ 
องค์ประกอบส่วนต่ำง ๆ พร้อมรับกำรตรวจประเมิน “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำน
เดียวกัน” 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร            ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน       ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 
 7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร          ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร                  ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร         หนว่ยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร มณฑลทหำรบกท่ี 19 ค่ำยสุรสิงหนำท 
จังหวัดสระแก้ว และกองพันนักศึกษำวิชำทหำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    8.1  จำกเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000  บำท  ได้แก่ 
 8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จ ำนวน  15,000  บำท      
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ผลกำรตรวจประเมิน “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำนเดียวกัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563”ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
 9.2  นักศึกษำวิชำทหำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอำสำ มีระเบียบวินัย มีควำมอดทน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมรักชำติ มีจิตอำสำ  
 9.3  นักศึกษำวิชำทหำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอำสำ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อ
นักเรียนนักศึกษำโดยทั่วไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำนเดียวกัน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563” 

     10.2  ผลกำรตรวจประเมิน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน อยู่ในระดับ “ดีมำก” 

 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                                                        เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ 
     ลงชื่อ...................................................................        ลงชื่อ..................................................................... 
              (นำยโอภำส  วงษเ์กษมศิริ)        (นำยโอภำส  วงษ์เกษมศิริ) 
       ต ำแหน่ง ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร                              ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนนักศึกษำวิชำทหำร 

13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                        ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                              (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                         
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โครงการที่ 123 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียนนักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวปุณจรีย์  เจริญสุข  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
     ข้อ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.1  กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 

 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2531  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  จึงได้ก ำหนดจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ
อย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ   
 5.2  เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ และตรวจร่ำงกำย เพื่อหำควำมผิดปกติทำงร่ำงกำย  และจิตใจ 
 5.3  เพ่ือเฝ้ำระวังทำงด้ำนสุขภำพ นักเรียน นักศึกษำ 
 5.4  เพ่ือเฝ้ำระวังปัญหำด้ำนยำเสพติดของนักเรียน นักศึกษำ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษำมีบัตรบันทึกสุขภำพทุกคน 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ตรวจสุขภำพ และสำรเสพติด นักเรียน นักศึกษำทุกคนปีละ 1 ครั้ง  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   ตุลำคม 2563– มิถุนำยน 2564 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 8.1  จำกเงินค่ำตรวจสุขภำพ นักเรียน นักศึกษำ  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียน นักศึกษำในวิทยำลัยทั้งหมดเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและสำรเสพติด 
 9.2  เป็นกำรแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง 
 9.3  นักเรียนนักศึกษำมีสุขภำพท่ีดีและไม่มีปัญหำเกี่ยวกับสำรเสพติด 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสุขภำพและสำรเสพติด นักเรียนนักศึกษำ 
  
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .                                                                    .............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ...................................................... 
               (นำงสำวปุณจรีย์  เจริญสุข)              (นำงสำวปุณจริย์  เจริญสุข) 
                        ต ำแหน่ง ครู                                  ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                       ลงชื่อ........................................................... .......... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 124 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำงสำวปุณจรีย์  เจริญสุข  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
   ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที่ 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1.1  กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   ข้อที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  มีผู้เรียนเป็นจ ำนวนมำกซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่ำงกำรเดินทำงมำเรียนและกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆในสถำนศึกษำ  รวมทั้งกำรฝึกงำนนอกสถำนที่เพ่ือลด
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและช่วยแบ่งเบำภำระค่ำรักษำพยำบำลของผู้ปกครอง  งำนสวัสดิกำร
นักเรียนนักศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรประกันอุบัติเหตุขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมผู้เรียนให้รู้จักระวังตัว และดูแลเรื่องควำมปลอดภัยของตนเองมำกข้ึน 
 5.2  เพ่ือจัดท ำประกันอุบัติเหตุ เป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุอันอำจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
 5.3  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เรียน 
 5.4  เพ่ือให้มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เรียนและได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลได้เท่ำเทียมกัน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  ครู – อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน - นักศึกษำทั้งหมดวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563  ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรท ำประกันอุบัติเหตุ 
 6.2  เชิงปริมำณ 
   6.2.1  ผู้เรียนคิดเป็น 100% ของจ ำนวนผู้เรียนในวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีท ำประกันอุบัติเหตุ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร    ระยะเวลำ  ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ  พฤศจิกำยน 2563  
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ระยะเวลำ   พฤษภำคม – กันยำยน 2564  
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 7.5  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ   กันยำยน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 8.1  จำกเงินค่ำประกันอุบัติเหตุ จำกนักเรียน นักศึกษำ  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน  นักศึกษำ ในวิทยำลัยทั้งหมดท ำประกันอุบัติเหตุ 
 9.2  เป็นกำรแบ่งเบำภำระ ค่ำใช้จ่ำย  เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษำ 
 9.3  มีกำรเฝ้ำระวัง  และดูแล  ปัญหำที่อำจเกิดจำกอุบัติเหตุ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

   10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษำ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .                                                                    .............................................................. 
     ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ...................................................... 
               (นำงสำวปุณจรีย์  เจริญสุข)              (นำงสำวปุณจริย์  เจริญสุข) 
                        ต ำแหน่ง ครู                                  ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นำยไพฑูรย์   สุขผลำนันท์) 
                                                        ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 125 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษ (English Camp) 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยรัฒพล  ปลื้มผล  แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
        ข้อที ่2.2  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
       ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
        ข้อที่ 3.2  กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.1  กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
       ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

       ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศที่เป็นภำษำสำกลที่นิยมใช้สื่อสำรกันแพร่หลำยทั่วโลกมำกที่สุด
และมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของคนไทยมำกขึ้นทุกวัน ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ดังนั้นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภำษำอังกฤษให้ได้ผลดี จึงต้องจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงและฝึกทักษะต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง หมวดภำษำอังกฤษจึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มำสขึ้นเพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน
เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ รักสนใจในวิชำภำษำอังกฤษและเกิดทัศนคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวันได้ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงภำษำ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของ 
เจ้ำของภำษำ 
 5.3  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้สึกผ่อนคลำยร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่จัดให้ด้วย
ควำมสนุกสนำน เป็นกำรเสริมควำมม่ันใจ ควำมกล้ำแสดงออกทำงภำษำอย่ำงเต็มที่ ไม่มีควำมรู้สึกของกำร 
กำรเรียนในกรอบของห้องเรียน 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยกำรท ำกิจกรรมพัฒนำทักษะทำง 
ภำษำอังกฤษทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และ
กิจกรรมกลุ่มใหญ ่
 5.5  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำ ให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  

 6.1 เชิงคุณภำพ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษำ มีควำมสุขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร 

 6.2  เชิงปริมำณ 

  6.2.1  มีนักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 100 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร   ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน   ระยะเวลำ    พฤษภำคม  - มิถุนำยน 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร   ระยะเวลำ    มิถุนำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร    ระยะเวลำ    มิถุนำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร    วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1 จำกเงินเงินรำยได้ฯ (รับฝำกภำษำต่ำงประเทศ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ ำนวน  60,000 บำท 
   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

 9.1  นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงภำษำชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้สึกผ่อนคลำยร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้ด้วยควำมสนุกสนำน เป็นกำรเสริม
ควำมมั่นใจ ควำมกล้ำแสดงออกทำงภำษำอย่ำงเต็มที่ ไม่มีควำมรู้สึกของกำรกำรเรียนในกรอบของห้องเรียน 
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 9.4  นักเรียน นักศึกษำ มีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยกำรท ำกิจกรรมพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษทั้ง 4 
ด้ำน คือ กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 
 9.5  นักเรียน นักศึกษำ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 

 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

     10.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมค่ำยเพื่อกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรม กำรศึกษำ 
ภำษำอังกฤษ (English Camp)  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                        ……………………….………….……………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
           ( นำยรัฒพล  ปลื้มผล)                  (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                 ต ำแหน่ง คร ู                             ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                        ลงชื่อ..........................................................  
                                                                        (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 126 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ กิจกรรมภาษาอังกฤษในวันคริสต์มาส 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นำยรัฒพล  ปลื้มผล  แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไมใช้งบประมำณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
      ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
    ข้อที ่2.2  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
    ด้ำนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำร 
    ข้อที่ 3.2  กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.1  กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
    ข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
       เทศกำลคริสต์มำสเป็นเทศกำลที่ส ำคัญอีกเทศกำลหนึ่งของชำวคริสต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเฉลิม
ฉลองที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงถึงกำรประสูตรของพระเจ้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อว่ำพระเยซู ดังนั้นชำวคริสต์จึงก ำหนดให้
มีกำรเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นกำรระลึกถึงพระเจ้ำของพวกเขำในทุกวันที่ 25 ธันวำคม ของทุกปี ในกำรนี้หมวดวิชำ
ภำษำอังกฤษ แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ จึงได้จัดท ำโครงกำรวันคริสต์มำสขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ศึกษำวัฒนธรรมและภำษำที่เก่ียวกับวันคริสต์มำส 
   ดังนั้นทำงหมวดภำษำอังกฤษจึงได้ท ำกำรจัดตั้งโครงกำรกิจกรรมภำษำอังกฤษวันคริสต์มำสขึ้น 
เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มำสโดยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก ให้แก่นักเรียน 
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นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงทักษะ และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนวิชำ
ภำษำอังกฤษ 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยววันคริสต์มำส 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 5.5  เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภำพ 
   6.1.1  นักเรียน มีควำมสุขที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันคริสต์มำส  
 6.2  เชิงปริมำณ 
  6.2.1  มีนักเรียน และครู เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน - ธนัวำคม 2563 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 
 7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ    ธันวำคม 2563 - มกรำคม 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   หอประชุมจันผำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1  จำกเงินงบประมำณที่เก่ียวกับกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ หรือเงินรำยได้ฯ (รับฝำกภำษำต่ำงประเทศ)    
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

 9.1  นักเรียนมีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวันคริสต์มำส 
 9.2  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 9.3  นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรจัดกิจกรรมภำษำอังกฤษวันคริสต์มำส 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                        ……………………….………….……………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
           ( นำยรัฒพล  ปลื้มผล)                  (นำยทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                 ต ำแหน่ง คร ู                             ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 127 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นำยตฤณ  บ ำรุงสวน  แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
    โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
    โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
       ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
           ข้อที่ 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
                  5.1 อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม 
 3.3  ยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร/กำรเรียนกำรสอน/ 
  งำนวิจัยและนวัตกรรม 
 3.4  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
        ข้อที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของประชำชน รวมถึงภำคอุตสำหกรรม โดยเฉพำะด้ำนยำนยนต์ ได้น ำเทคโนโลยีมำพัฒนำและ
ปรับปรุงใช้ในยำนยนต์มำกมำย และตำมที่แผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ได้เปิดท ำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ซึ่งเปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับปวช. สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนยำนยนต์ และ
ระดับปวส. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ เพื่อผลิตก ำลังคนทำงด้ำนช่ำงยนต์เข้ำสู่สถำน
ประกอบกำรทำงด้ำนยำนยนต์นั้น ในปัจจุบันมีจ ำนวนผู้เรียนรวมกันประมำณ 420 คน โรงฝึกงำนและ
ห้องเรียนของแผนกวิชำช่ำงยนต์ได้ผ่ำนกำรใช้นำนมำเป็นเวลำนำน ส่งผลให้ห้องเรียน โต๊ะ เก้ำอ้ี  อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน รวมถึงสื่อกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนช่ำงยนต์มีกำรเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน 
      ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น มีห้องเรียน โต๊ะ เก้ำอ้ีและสื่อทำงกำร 
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เรียนทำงด้ำนช่ำงยนต์ที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก้ำวทันต่อเทคโนโลยียำนยนต์ในปัจจุบัน 
และเพียงพอต่อจ ำนวนของผู้เรียน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์เฉพำะทำงอีซูซุ
ให้กับนักเรียนนักศึกษำ ช่ำงศูนย์บริกำร และประชำชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง แผนกวิชำช่ำง
ยนต์จึงด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรีขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี 
 5.2 เพ่ือใช้ศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ให้กับ
นักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ช่ำงศูนย์บริกำร และประชำชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภำพ 
6.1.1 ศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ มีบรรยำกำศเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 6.2 เชิงปริมำณ 

6.2.1 มีห้องส ำหรับใช้สืบค้นและหำข้อมูลประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำงด้ำน 
ยำนยนต์ คู่มือซ่อม 

6.2.2 มีพ้ืนที่ปฏิบัติงำนพร้อมชุดสื่อส ำหรับฝึกทักษะและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ ทั้ง 
ระบบเครื่องยนต์ เครื่องล่ำงและส่งก ำลัง ระบบไฟฟ้ำยำนยนต์  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงกำร  ระยะเวลำ    ตุลำคม 2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน  ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – พฤษภำคม 2564 
   7.3  ด ำเนินตำมโครงกำร  ระยะเวลำ    พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 7.4  สรุปโครงกำร   ระยะเวลำ     กันยำยน 2564 
 7.5  สถำนที่ด ำเนินกำร   แผนกวิชำช่ำงยนต์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    8.1 จำกเงินเงินรำยได้ฯ (ค่ำสัมปทำนน้ ำ)   เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องเรียน 188.8 ตร.ม.  จ ำนวน  170,000 บำท 
  8.1.2  ค่ำวัสดุ     จ ำนวน  30,000  บำท   

     หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ทุกรำยกำร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ให้กับ
นักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี ช่ำงศูนย์บริกำร และประชำชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง 
 9.2  ศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีมีห้องส ำหรับ
ใช้สืบค้นและหำข้อมูลประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำงด้ำนยำนยนต์ คู่มือซ่อม และมีพ้ืนที่
ปฏิบัติงำนพร้อมชุดสื่อส ำหรับฝึกทักษะและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ ทั้งระบบเครื่องยนต์ เครื่องล่ำง
และส่งก ำลัง ระบบไฟฟ้ำยำนยนต์ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

     10.1  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ 
(สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                        ……………………….………….……………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
            (นำยตฤณ  บ ำรุงสวน)                         (นำยตฤณ  บ ำรุงสวน) 
           ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                                 ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
13. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ............................................. 
                                                         ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                 (นำงทิพย์สุคนธ์   คลังเกษม) 
                                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

          (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
15. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ............................................................ ................. 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 128 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นำยธำรำ  ศักดำเดช  และคณะครูแผนกเครื่องประดับอัญมณี 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงกำรตำมพ.ร.บ.งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถำนศึกษำพระรำชทำน 
       ด้ำนที่  3 กำรบริหำรจัดกำร 
   ข้อ 3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.2  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพ้ืนฐำน  

            5.1  อำคำรสถำนที่ หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม   
 3.4  ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ 
 3.5  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
       ข้อที ่3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ในเขตที่รำชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ จบ. 238 ถนนท่ำหลวง 

ต ำบล วัดใหม่ อ ำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี เป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกเครื่องประดับอัญมณี 
(วิทยำลัยสำรพัดช่ำง) มำเป็นระยะเวลำนำนหลำยปีมำถึงปัจจุบัน ขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำ จนกระทั่งท ำให้
สภำพแวดล้อมโดยทั่วไปมีสภำพทรุดโทรม ช ำรุดเสียหำย เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนแผนกเครื่องประดับอัญมณี
ลดน้อยลงและขำดบุคลำกรที่รับผิดชอบประจ ำ ท ำให้ส ำนักงำน ป.ป.ช ประจ ำจังหวัดจันทบุรี ขอใช้พ้ืนที่รำช
พัสดุดังกล่ำวบำงส่วนประมำณ 1-2-63 ไร่ เพ่ือก่อสร้ำงส ำนักงำน  
  ภำยใต้โครงกำรอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี โดยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรีได้มอบให้แผนกเครื่องประดับ  
อัญมณีเข้ำร่วมกำรพัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่สถำบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภำคี) ใน
อนำคตยังสำมำรถเปิดสอนในระดับปริญญำตรี (ทวิภำคี) และยังสำมำรถใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ เพ่ือสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ โดยใช้เป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติของ
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นักศึกษำในอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยำลัยสำรพัดช่ำงจันทบุรี 
วิทยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำมและวิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว ที่สำมำรถเข้ำมำใช้สถำนที่แห่งนี้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กำรสำธิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของแผนกเครื่องประดับอัญมณี กำรสำธิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 
  จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวแผนกเครื่องประดับอัญมณีจึงได้ไปส ำรวจแล้ว
พบว่ำพ้ืนที่เร่งด่วนหลำยจุดที่จ ำเป็นต้องรีบปรับปรุง เช่น บริเวณป้ำยและรั้ววิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 ที่
ชัดเจน, ห้องแสดงสินค้ำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของผู้เรียนและประชำชนทั่วไปที่สนใจให้สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ เพ่ือสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์เชิงพำณิชย์ให้มีควำมพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง 
 

 5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือปรับปรุงป้ำยและรั้วของวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2  ให้มีควำมชัดเจนและสวยงำม 

5.2  เพ่ือปรับปรุงห้องแสดงสินค้ำของศูนย์บ่มเพำะฯ มีพื้นที่ในกำรสนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มี 
ประสบกำรณ์เชิงพำณิชย์ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภำพ 

      6.1.1  มีป้ำยแสดงสัญลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2  ท ำให้ประชำชนทั่วไปได้รู้จัก และรั้วที่มี
ควำมเด่นชัด สวยงำมและปลอดภัย 

6.1.2  มีห้องแสดงสินค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำสนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีประสบกำรณ์เชิง
พำณิชย์ ให้กับประชำชนทั่วไปได้รู้จัก 

6.2  เชิงปริมำณ 
 6.2.1  ได้รั้วป้ำยชื่อสถำบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณีจันทบุรี  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2  

จ ำนวน 1 ป้ำย 

6.2.2  ได้ห้องแสดงสินค้ำของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 1 ห้อง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดท ำโครงกำร ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.2  จัดประชุมคณะท ำงำน ระยะเวลำ  ตุลำคม  2563 
 7.3  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ระยะเวลำ ตุลำคม  2563 – กุมภำพันธ์ 2564 
 7.4  ประเมินผลโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.5  สรุปโครงกำร ระยะเวลำ  กันยำยน  2564 
 7.6  สถำนที่ด ำเนินกำร          วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    8.1 จำกเงินเงินรำยได้ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บำท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่ำใช้สอยปรับปรุงป้ำยและรั้วสถำบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณีจันทบุรี  
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2              จ ำนวน  300,000  บำท 
           8.1.2  ค่ำใช้สอยปรับปรุงห้องจัดแสดงสินค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของศูนย์บ่มเพำะฯ ให้กับ
ประชำชนทั่วไป                             จ ำนวน  100,000  บำท                       
           หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ทุกรำยกำร  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  มีป้ำยชื่อสถำบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณีจันทบุรี  วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2  ท ำให้ 
 ประชำชนทั่วไปได้รู้จัก และรั้วที่มีควำมเด่นชัด สวยงำมและปลอดภัย 
 9.2  มีห้องจัดแสดงสินค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของศูนย์บ่มเพำะฯ ให้กับประชำชนทั่วไปได้รู้จัก 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                                                                      ..................................................................... 
     ลงชื่อ......................................................                  ลงชื่อ............................................................. 
                   (นำยธำรำ   ศักดำเดช)       (นำยธำรำ   ศักดำเดช)       
              ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ                   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำแผนกวิชำเครื่องประดับอัญมณี 
14. ความเห็นของรองผู้อ านวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจำรณำอนุมัติ.............................................. 
                                                         ลงชื่อ..................................................................  
                                                                           (นำงทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                         ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
15. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ................ 
                                                               ลงชื่อ.......................................................        

         (นำยวิรัตน์   เศรษฐสถำพร) 
                                                                ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
16. ความเห็นของผู้อ านวยการ...................................อนุมัติ....................................................................... ...... 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นำยณรงค์   สุขเจริญ) 
                                                                ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี                                                      


