
โครงการที่ 1 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ จัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และแผนกวิชาทุกแผนก  
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
      ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
     1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
      ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
     2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน      
     2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เพ่ือให้การเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียน  สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติการจริง และนอกจากนั้นจากวัสดุฝึก
ที่ผู้เรียนได้รับการฝึกและปฏิบัติงานจริงนั้น สามารถที่จะเป็นผลผลิต ที่สามารถใช้งานได้หรือขายเป็นผลิตผลได้ 
 



5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้มีวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละภาคเรียน 
    5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงในสภาพที่เป็นจริงภายใต้การควบคุมของผู้สอน 
    5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเกิดผลผลิต สามารถจำหน่ายได้ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1  ผู้เรียนมีวัสดุฝึกสำหรบัการปฏิบัติงานเพียงพอ   
   6.1.2  ผลงานจากการฝึกการปฏิบัติงานจริงของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมของผู้สอนประกอบด้วยการ
จัดทำโครงการความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดผลผลิตจากวัสดุฝึกตามรายวิชาต่าง ๆ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุการศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 22 สาขาวิชา  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565 
    7.2  จัดประชุมการดำเนินการ  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – ธันวาคม 2565 
    7.3  ดำเนินการจัดซื้อ     ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  – กันยายน 2566 
    7.4  ติดตามและประเมินผล   ระยะเวลา  ธันวาคม 2566 – กันยายน 2566 
    7.5  รายงานผล                   ระยะเวลา      กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,200,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าวัสดุการศึกษา ระดับ ปวส.  จำนวน 1,200,000  บาท 
 8.2  จากเงินงบอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,600,000  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าวัสดุการศึกษา ระดับ ปวช.  จำนวน  1,600,000  บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติตรงตามหลักสูตรการปฏิบัติงาน   
 9.2  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
    9.3  การฝึกปฏิบัติตรงตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
    9.4  ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
    9.5  เพ่ิมประสิทธิภาพผู้เรียน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
 
 



11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ...........................................................         
                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม)        
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                          
12. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                             (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 2 
 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และแผนกวิชาทุกแผนก  
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐาน   
         ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 3.4  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ข้อที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ส่งเสริมการทำกิจกรรม ซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ
ฝีมือในการประกอบอาชีพ  ในอนาคตต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 



5. วัตถุประสงค์   
    5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด   
    5.2  เพื่อจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด 
    5.3  เพ่ือให้มีตัวแทนของสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ในแต่ละวิชาชีพมากขึ้น 
    6.2  เชิงปริมาณ   
    6.2.1  ได้ตัวแทนของสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น ในแต่ละสาขาวิชา  
 

7. กิจกรรมและการดำเนินการ  
    7.1  จัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
    7.2  จัดประชุมวางแผนการทำงาน         ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  
    7.3  ดำเนินโครงการ                         ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  - กันยายน 2566 
    7.4  ประเมินผลโครงการ    ระยะเวลา  กันยายน 2566 
    7.5  สรุปโครงการ     ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท ได้แก่ 
          8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  10,000  บาท 
 8.2  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  50,000 บาท  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    9.1  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการพัฒนาทักษะสูงขึ้นเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 
    9.2  ได้ตัวแทนของสถานศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ              
ในระดับภาค  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา 
และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 
 
 
 



11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ...........................................................         
                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม)        
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                          
12. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ................................................................ 
                                                                             (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการที่ 3 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคและระดับชาติ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และแผนกวิชาทุกแผนก  
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐาน   
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริม
การทำกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้จั ดทำ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  
 
 
 



5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ 
    5.2  เพื่อทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ภายในระดับภาค และระดับชาติ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์ในแต่ละวิชาชีพมากขึ้น 
 6.2  เชิงปริมาณ  
      6.2.1  ได้ตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น ในแต่ละสาขาวิชา และนักเรียน 
นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
    7.2  จัดประชุมวางแผนการทำงาน          ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
    7.3  ดำเนินโครงการ                          ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
    7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
    7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
           8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  20,000  บาท 
 8.2  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  45,000  บาท ได้แก่ 
        8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  45,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 9.2  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะสูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคและระดับชาติ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
     ลงชื่อ...........................................................         
                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม)        
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     
                                   



12. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของผูอ้ำนวยการ...................................อนุมัติ...........................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน 
  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และแผนกวิชาทุกแผนก  
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
     ข้อที่ 1.3 นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี  
                                 และกีฬา 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 
12 พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง สถานประกอบการและชุมชน  ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ได้จัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรม



พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. ในอัตราคนละ 100 บาท  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อเป็นการวางแผนการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
    6.1.1  นักเรียนมีแนวคิดในการวางแผนในการเรียน  มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ   
 6.2  เชิงปริมาณ  
   6.2.1  นักเรียนในระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา ได้รับโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินการตามโครงการ ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ติดตามและประเมินผล  ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.5  รายงานผล                   ระยะเวลา กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  355,080  บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  355,080  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียนสามารถนำความรู้ในการศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียน 
 9.2  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน   
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                      
     ..................................................................... 
     ลงชื่อ...........................................................         
                   (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม)        
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                          
 
 



12. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.......................................................... .......... 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ.....................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 5  
วิยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว งานวัดผลและประเมินผล 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

                                  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)            
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน  
       ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
         ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
         ข้อที่ 2.3 การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน 
        ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
         ข้อที่ 5.2 คุณลักษณะของครู 
         ข้อที่ 5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.1 ครูผู้สอน 
    3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
    3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
       ยุทธศาสตร์ที3่  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรที ่พัฒนาขึ ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ



เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 
   การประเมินตามสภาพจริง เป็นประเมินที ่เน ้นการเรียนรู ้ท ี ่แท้จริงของนักเรียน (Authentic 
performance) เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ และต้อ งมี
ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาที่ปรากฏให้เห็นใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่าย 
และเกิดขึ้นในทุกขณะที่เป็นไปได้ ซึ่งการประเมินผลจะต้องใช้เครื่องมือประเมินอย่างหลากหลาย 
   ดังนั้น  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิควิธีในการวัดผลและประเมินผล เพื่อวัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และหากผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการที่สำคัญในการสอนประสบความสำเร็จ และผู้เรียนจะสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือ
ประโยชน์ของการศึกษาโดยรวม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 5.2  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียน และเทคนิคในการประเมินอย่างหลากหลาย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ  
       6.1.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
          6.1.2  ครูสามารถสรา้งเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
 6.2  เชิงปริมาณ 
       6.2.1  ครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 
       6.2.2  ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้ 
ไม่น้อยกว่า 80% 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565               
 7.2  แต่งตั้งคณะทำงาน ระยะเวลา  มกราคม 2566 
 7.3  ดำเนินงาน    ระยะเวลา  มกราคม – มิถุนายน 2566  
 7.4  ประเมินผล ระยะเวลา  กรกฎาคม 2566 
 7.5  รายงานผล ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น   15,000  บาท ได้แก่ 



       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน 15,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนได้ 
 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ในวงการวิชาชีพครู และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ....................... ...................................... 
             (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว )                                (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว ) 
               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.............................................................. ........ 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ........................................................... .........        

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                         
      
 
 
 



โครงการที่ 6 

วิยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและการทดสอบ (V-NET) ระดับชั้น ปวช.3 

 

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว งานวัดผลและประเมินผล 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

                                  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)            
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน  
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
         ข้อที่ 1.3 นักเรียนมีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสุนทรียะภาพด้านศิลป์ดนตรีและกีฬา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในช่วง
เดือนมีนาคม - เมษายน ปี 2566 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.3 อีกท้ังยังเป็นสนามสอบของจังหวัดจันทบุรี จาก
เหตุผลดังกล่าว งานวัดผลและประเมินผล จึงต้องเตรียมการจัดให้นักเรียน เข้าทดสอบ (V-NET) ตามวันเวลา 
สถานที่ ที่กำหนด เพื่อทดสอบความรู้ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพอีกทั้งผลการสอบยัง
นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และเป็นการสอดคล้องกับ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดทำ
และดำเนินโครงการนี้ขึ้น และเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (V-NET) 



ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   จากเหตุผลดังกล่าวงานวัดผลและประเมินผล จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการเพื ่อให้การสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียนระดับ ปวช.3 ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์
ที่กำหนด  
   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
พ.ศ.2556  
 5.2  เพ่ือนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.3  เพื่อนำผลการทดสอบ (V-NET) ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและ
ประเมินผลมาตรฐานทางการศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ  
       6.1.1  นักเรียน มีความตระหนักถึงการสอบ V-NET 
 6.2  เชิงปริมาณ 
       6.2.1  นักเรียน สอบผ่าน V-NET ร้อยละ 60 
  

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา    ตุลาคม 2565              
 7.2  แต่งตั้งคณะทำงาน ระยะเวลา    กุมภาพันธ์ 2566 
 7.3  ดำเนินงาน    ระยะเวลา    มกราคม - มีนาคม 2566  
 7.4  ประเมินผล ระยะเวลา    เมษายน 2566 
 7.5  รายงานผล ระยะเวลา    กรกฎาคม 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  4,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  โดยตรง นักเรียน  สอบผ่าน V-NET ร้อยละ 60 
 9.2  โดยอ้อม นักเรียน  เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางวิชาชีพ 
 
 



10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและการทดสอบ 
(V-NET) ระดับชั้น ปวช.3 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว)                                (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว) 
                  ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย                                  ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                             (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                                  
 

      
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 7 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว งานวัดผลและประเมินผล 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
   1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื ่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ที ่จะสำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันสู่
มาตรฐานสากล ทั้งความรู้และทักษะ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในประชาคม
อาเชียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการทดสอบ



มาตรฐานฝีมือวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน 
   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 
ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัตโิครงการ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ 2566 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา  เมษายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000   บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน  10,000  บาท 
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000   บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทน    จำนวน  9,000   บาท 
  8.2.2  ค่าใช้สอย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  1,000  บาท  
          หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพ มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ  
 
 



11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว)                                 (นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว) 
                   ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย                         ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ........................................... 
.. 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม) 
                                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                             (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
                                                                                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 8 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปรับปรุงระบบภาพห้องโสตทัศนศึกษา 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพิทักษ์ พรมหมโคตร งานสื่อการเรียนการสอน  
 

2.   ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
          2.5  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 3.2  การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.)  
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
    5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 3.3  การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 3.4  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
       สื่อการเรียนการสอน  เป็นป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อทำให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน และหาปัจจุบันการเรียนการที่ถือว่าทันสมัยคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Media) ที่ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์บรรลุผลสำเ ร็จตามวัตถุประสงค์ จาก
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ยกระดับคุณภาพเว็บ เป็นต้น งานสื่อการเรียนการ
สอน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ในด้าน



วัสดุอุปกรณ์ในด้านโลหิตปการ กพ อ เตียง โรคทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย โสตทัศนูปกรณ์ประเภทการ
รองรับ การบันทึก การจัดแสดง โสตทัศนูปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ตามสมัย(ดิจิทัล) 
ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมาต่างๆมา ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรเจคเตอร์  ที่นิยมใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ ถนอมสายตา แต่ก็มีข้อเสียคืออายุการใช้งานที่ไม่ยาวนาน ความคมชัดของ
ภาพที่มีความละเอียดไม่สูงมากนัก ทำให้บางครั้งภาพเบลอ สีไม่ชัด เกิดเป็นความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนได้ การส่ง
ญาณไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นทางสื่อการเรียนการสอน จึงมีความต้องการจัดซื้อเครื่ องรับ
ส่งสัญญาณภาพ HDMI แบบไร้สาย) เพื่อทดแทนระบบการส่งสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์  แบบเก่าที่ชำรุด 
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (เครื่องรับส่ง
สัญญาณภาพ HDMI แบบไร้สาย) ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงเสนอโครงการ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (เครื่องส่งสัญญาณ
ภาพHDMI แบบไร้สาย) * เพื่อนำมาใช้งานเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา ครู และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพHDMI แบบไร้สายในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือเป็นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพ HDMI แบบไร้สาย มาทดแทนระบบส่งสัญญาณภาพของเดิมที่
ชำรุด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 คลากร เจ้าหน้าที่ ครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ระบบภาพที่มีประสิทธิภาพสูง มาสนับสนุนและ
พัฒนาครู เพ่ือใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  บุคลากรและเจ้าหน้าที ่ในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 100 คน ได้มีระบบภาพที่มี
ประสิทธิภาพ มาให้บริการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม 2565– พฤศจิกายน 2566 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5 สถานที่ดำเนินการ      วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น   30,000   บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าครุภัณฑ์ เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ HDMI แบบไร้สาย จำนวน 6 ชุด  เป็นจำนวนเงิน  
30,000  บาท   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1 การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรร ทำให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก 
 9.2 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัต ิ
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

11. ผู้เสนอโครงการ     12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
              
 ลงชื่อ....................................................      ลงชื่อ................................................. 
  (นายพิทักษ์ พรมหมโคตร)              (นายพิทักษ์ พรมหมโคตร)  
        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย            ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน      
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                              (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............... 
. 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                              (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
                                                                            
 
 



โครงการที่ 9 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ดิสสร  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ    

2.1 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
   6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยของครู และนักเรียน 
 3.2  การประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 

 3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 3 สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
                    ประเทศอย่างยั่งยืน   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา          
 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้

ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติให้บูรณาการ  ความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม  สร้างพลังความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง  ให้เกิดประโยชน์  และเป็นรากฐานสำคัญ
ของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกสาขาวิชาจัดการ
เรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ  มาประดิษฐ์คิดค้น



สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบ  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้  และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

 เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลั ยเทคนิคจันทบุรี  
ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้
ในวิชาชีพมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำ
โครงงาน  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 5.2  เพื่อจัดประกวดโครงงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.ได้ประมวลความรู้ ทักษะ ความสามารถและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  เพื่อใช้ในประกวด และเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร   
 6.2  เชิงปริมาณ     
   6.2.1  มีผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 100 โครงการ  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ  ระยะเวลาการดำเนินงาน  
  7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา     มกราคม – สิงหาคม 2566  
 7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา         กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ     หอประชุมจันผา  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  5,000  บาท  
 

 8.2  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น  25,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  25,000  บาท  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      
9.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 9.2  ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนได้  
 



10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                              ………………………………….…….………………. 
 
ลงชื่อ....................................................              ลงชื่อ....................................................... 
         (นางสาววาสนา  ดิสสร)                  (นางสาววาสนา  ดิสสร) 
               ตำแหน่ง  ครู                              ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                              (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการที่ 10 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ การจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ดิสสร  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 4  ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 
                     ชุมชนสังคม   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
          ในปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการบุคลากรสายอาชีพเข้าไปทำงานในสถานประกอบการโดยเฉพาะ
ทางด้านต่าง ๆ นั้น ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเป็น
จำนวนมาก และยังถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งประชาชนทั่วไปที่ต้อ งการเพ่ิม
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ หรือต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนั้น ต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่าง
มากในการที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาชีพต่าง ๆ 



          ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนี้  ให้กับ
ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต และถือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย มีความรู้ความสามารถในการเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาต่าง ๆ  
 5.2  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบอาชีพต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย มีความรู้ความสามารถในการเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย มีความรู้ความสามารถในการเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 300 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 

 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน        ระยะเวลา   ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
  7.3  ดำเนินตามโครงการ           ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผล                     ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ                   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินงบประมาณ ผลผลิตระยะสั้น  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย จำนวน  300 คน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำ
ความรู้ ความสามารถ ในการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

 



11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                          ..................................................................... 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ............................................................. 
             (นางสาววาสนา  ดสิสร)       (นางสาววาสนา  ดิสสร) 
                    ตำแหน่ง ครู                                      ตำแหน่ง หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน  

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                                   ลงชือ่................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 

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

               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                               (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 11 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมพล  ผลมูล  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     ข้อที่ 4.2  ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
  3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที ่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ 
   ดังนั้น  งานทวิภาคีได้เห็นความสำคัญในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถาน
ประกอบการต่อไป 
 



5. วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ ถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ ของการฝึกงาน 
5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1  เชิงคุณภาพ    

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
    6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ที่ออกฝึกงาน  

 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
   7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา   ตุลาคม  2565  
   7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ      ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 – สิงหาคม 2566 
   7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน  2566 
   7.5  สรุปโครงการ  ระยะเวลา   กันยายน  2566 
   7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    8.1  จากเงินงบประมาณโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ เป็นเงินทั้งสิ ้น 4,900 บาท 
ได้แก่            
       8.1.1  ค่าวัสดุป้ายไวนิล 1,200 บาท  (ประจำภาคเรียนที่ 2/2565) 
     8.1.2  ค่าวัสดุป้ายไวนิล 1,200 บาท  (ประจำภาคเรียนที่ 1/2566) 
     8.1.3  ค่าใช้สอย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,250 บาท  (ประจำภาคเรียนที่ 2/2565) 
      8.1.4  ค่าใช้สอย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,250 บาท  (ประจำภาคเรียนที่ 1/2566) 
 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
   9.1  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
   9.2  นักเรียน  นักศึกษา ปฏิบัติตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
    9.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเตรียมความพร้อมในออกฝึกงาน 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     10.1  รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
 
 



11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    …………………………………………….. 
 
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
            (นายสมพล   ผลมลู)                     (นายสมพล   ผลมูล) 
         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                       ตำแหน่ง  หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ.................................................... ................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการที่ 12 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ นิเทศและติดตามการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายสมพล  ผลมูล  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
    ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     ข้อที่ 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส. ) พุทธศักราช 2563  ได้กำหนดให้ผู้เรียนในสายอาชีพทุกคนต้องออกฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ จากสถานประกอบการจริงผู้เรียนจะ
ได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากที่เรียนใยสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพ่ือ
อยู่ร่วมทำงานกับบุคคลภายนอก เป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
   ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนิเทศ จึง
ได้จัดทำโครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันปัญหา
และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา
ประกอบการต่อไป 



5. วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือออกนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคทิวภาคีท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
5.2  เพ่ือปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
5.3  เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา 
5.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
     6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครูได้ออกนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 6.1.2  ได้เอกสารประกอบการฝึกงาน เกียรติบัตรผ่านงานให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
 6.1.3  สถานประกอบการมีความเข้าใจการจัดอาชีวศึกษา 

     6.2  เชิงคุณภาพ    
 6.2.1  ครูนิเทศได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด 
 6.2.2  นักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกงานทุกคนได้รับเอกสารประกอบการฝึกงาน 
 6.2.3  ได้สถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

 7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา   ตุลาคม  2565  
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา   มีนาคม  2566 
7.3  ดำเนินตามโครงการ       ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 – กันยายน  2566 
7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน  2566 
7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน  2566 
7.6  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     8.1  จากเงินงบประมาณโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 
          8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  10,000  บาท 
 

 9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
     9.1  ครูได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 
     9.2  ช่วยควบคุมความประพฤติของนักศึกษา และแก้ไขปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาการ 
จัดอาชีวศึกษา 
     9.3  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
 



11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    …………………………………………….. 
 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ.......................................................... 
            (นายสมพล   ผลมลู)                     (นายสมพล   ผลมูล) 
         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                       ตำแหน่ง  หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ...................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 13 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์ และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
      ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
      ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
   1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ 
       บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย จึงสมควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นภาษาประจำชาติ 



 5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยก่อนให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ภาษาไทย  
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ  
   6.1.1 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย 
 6.2 เชิงปริมาณ  
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนภาษาไทยร่วมทำกิจกรรมในวันภาษาแห่งชาติ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา   กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผล                    ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    ……………………..…….………………………….. 
 
ลงชื่อ....................................................            ลงชื่อ................................................... 
       (นางสาววลิาวรรณ  อำพัฒน์)                   (นายทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
              ตำแหน่ง ครู                       ตำแหน่ง  หวัหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
 

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 



14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ..................................................... ................        

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 14 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
      ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
       ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
   1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ 
  บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4.  หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    วันสุนทรภู่  26 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันสุนทรภู่  ซึ่งเป็นกวีของชาติ องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้
เป็นกวีของโลก สมควรที่นักเรียน นักศึกษาจะภาคภูมิใจ และศึกษาผลงานของท่าน อันเป็นมรดกสำคัญของ
ชาติ การจัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงประวัติของสุนทรภู่ตลอดจนผลงานของ
ท่าน เห็นความสำคัญเรื่องของภาษาและวรรณคดีจึงสมควรจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 



5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
 5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนภาษาไทยทุกคนร่วมทำกิจกรรมในวันสุนทรภู่ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา   มิถุนายน 2566 
 7.4  ประเมินผล                    ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
  8.1  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา จะเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
     

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                    ………………………….………………………….. 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาววลิาวรรณ  อำพัฒน์)           (นายทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
             ตำแหน่ง คร ู                                 ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
 

 
 
 



13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ...................................................................... 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ.................................................... ..... ............        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                              ลงชื่อ................................................................... .. 
                                                                              (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 15 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเมธา  โยธาฤทธิ์, นางพรพรรณ  พานิชสาร  
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ข้อที่ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
   ข้อที่ 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
   ข้อที่ 2.6 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครู และนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 3 สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
      ประเทศอย่างยั่งยืน   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
     ทางแผนกสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) ได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติการ



จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วยตนเอง และผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์จัดส่งประกวดใน
ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการ 
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
 5.2  เพื่อให้ผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง 
 5.3  เพื่อได้โครงงานวิทยาศาสตร์จัดส่งประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ระดับภาคและ
ระดับชาติต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้นำความรู้และทักษะ 
จากการเรียนในแต่ละสาขาวิชา ประมวลความรู้มาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ระดับภาค และระดับชาติ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
  6.2.1  นักเรียน-นักศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดทำโครงงานฯ
เพ่ือเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ระดับภาคและระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 
12  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ             ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    พฤศจิกายน 2565 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ           ระยะเวลา    พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                   ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ       วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
     8.1 จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่             
     8.1.2  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จำนวน  20,000 บาท 

  8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

     8.2.1  ค่าวัสดุในการสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเข้าประกวด  

                     ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี    จำนวน  5,000  บาท 

        หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 



9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจในการลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วย
ตนเอง 
 9.2  ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง 
 9.3  ได้คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ในการจัดส่งประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ระดับภาค
และระดับชาติต่อไป  
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  
 

11. ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................         ลงชื่อ..................................................    
         (นายเมธา  โยธาฤทธิ์)               (นางพรพรรณ  พานิชสาร) 
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                      ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน                 

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

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

                                                          (นายทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                                                       ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 

                                                                      ลงชื่อ................................................................        
           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
 

15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   



โครงการที่ 16 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ปรับปรุงเครื่องเสียงวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางพัชมน   สงเคราะห์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
               2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ 
     3.4  การบริหารงานอาคารสถานที่  
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
    5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
    5.2 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
       ตามตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และจาก
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ข้อที่5.1 อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงเครื่อง
เครื่องเสียงขึ้น เพื่อให้บริการเครื่องเสียงทั้งนอกและในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  รวมไปถึงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาด้านเครื่องเสียง  แต่ในปัจจุบันเครื่องเสียง ที่ใช้งานมานานเกิดการชำรุดเสียหาย  ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  จึงเสนอโครงการพัฒนา



ปรับปรุงเครื่องเสียงสถานศึกษา  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านบริการ
ที่สูงขึ้นต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุสำหรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องเสียงให้บริการเครื่องเสียงทั้งนอกและในวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี   
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของและกระกระจายเสียงใน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
     5.3 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ  
         6.1.1 มีการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง    
 6.2  เชิงคุณภาพ  
       6.2.1 มีวสัดุสำหรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องเสียงให้บริการเครื่องเสียงทั้งนอกและในวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565  
 7.3  ดำเนินตามโครงการ    ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566  
 7.4  สรุปโครงการ          ระยะเวลา  กันยายน 2566  
 7.5  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เป็นเงินจำนวน 20,000  บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ได้มีวัสดุสำหรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องเสียงให้บริการเครื่องเสียงทั้งนอกและในวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี  อย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.2 นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที ่ด ีต่อการเร ียนในเรื ่องสิ ่งแวดล้อมของและกระกระจายเสียงใน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องเสียงวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

 



11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                        .............................................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ.....................................................................  
               (นางพัชมน  สงเคราะห์)                                     (นางนงรักษ์  ปัญสุภารักษ์) 
                ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน                   ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 17 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเอกสารออนไลน์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสถียร  ไต่เมฆ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ 
      ข้อที่ 3.1  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ซึ่งทำให้สถานศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นรูปแบบการทำงานที่บ้าน (WFH) ทำให้การรับส่งเอกสาร คำสั่ง หนังสือ
ราชการ ทำได้ไม่สะดวก ล่าช้า ขาดระบบจัดเก็บและนำส่งที่มีประสิทธิภาพให้กับ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ยังไม่มีระบบจัดเก็บและรับส่งเอกสารที่มีประสิทธิภาพใช้งาน 
  ดังนั้น  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร
ออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ ให้กับผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ของยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 



5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อสร้างระบบจัดเก็บและรับส่งเอกสาร Online ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รองรับการใช้งานผ่าน
เครื่อง computer และ smart phone ทุก platfrom  
 5.2  เพื่อตอบสนองการให้บริการข้อมูลเอกสารทางราชการ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
        6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีระบบจัดเก็บและรับส่งเอกสารที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
รองรับการให้บริการข้อมูลเอกสารทางราชการผ่านระบบออนไลน์ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
          6.2.1  ระบบจัดเก็บและรับส่งเอกสาร 1 ระบบ รองรับการให้บริการข้อมูลเอกสารแก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 190 คน 
   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
   8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้แก ่ 
  8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เป็นเงินจำนวน 80,000  บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารออนไลน์ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการเอกสารออนไลน์ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ...................................................... 
             (นายเสถียร  ไต่เมฆ)                                                (นายเสถียร  ไต่เมฆ)  
                 ตำแหน่ง  ครู           ตำแหน่ง  หัวหน้างานแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                  (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ....................................................... .............        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 18 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ โครงการบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะที่ 22 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอาทิตย์ ชิดชอบ งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
    3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ข้อ 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
   ข้อ 2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.1 ครูผู้สอน 
    3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
    3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 

    3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา44 
       ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล / สภาพปัญหา     
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดทำ

โครงการบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และจากผลการสำรวจความ
ต้องการของนักเรียนนักศึกษา พบว่ามีความต้องการให้มีการบริการเพิ่มมากขึ้น  จึงจัดทำโครงการนี้เพ่ือ



จุดประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  ด้วยการจัดหาวัสดุเพื่อบริการแก่นักเรียนนักศึกษา เช่น วัสดุ
ซ่อมบำรุง ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ  และสื่อสำหรับครู อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 

 

5. วัตถุประสงค์  
    5.1  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
    5.2  เพ่ือให้บริการแก่ครู  ในการจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
    5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

6. เป้าหมาย  
    6.1  เชิงคุณภาพ 
          6.1.1  นักเรียน มีทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง 
          6.1.2  นักเรียน มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    6.2  เชิงปริมาณ 
          6.2.1  นักเรียน ได้รับบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวนไม่ต่ำกว่า  2,000 คน 
        6.2.2  มีซอฟต์แวร์ในด้านต่าง ๆ ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 
รายการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา    ตุลาคม  2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา    พฤศจิกายน  2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา    พฤศจิกายน  2565 – สิงหาคม  2566 
 7.4  สรุปโครงการ ระยะเวลา    กันยายน  2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   เป็นเงินทั้งสิ้น  96,390 บาท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        จำนวน  96,390  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียน มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการสืบค้นหาความรู้ทั่วไป 
    9.2  นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ ได้  
 9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 9.4  มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน และหน่วยงานภายนอก 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะที่ 22 

 
 



11. ผู้เสนอโครงการ                                        12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
          …………………………………………………… 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ....................................................... 
              (นายอาทิตย์ ขิดชอบ)                        (นายอาทิตย์ ชิดชอบ) 
                 ตำแหน่ง  คร ู                           ตำแหนง่  หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 19 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดทำป้ายโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนราธิป  วิชัยดิษฐ และงานประชาสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ  (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
               2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
               2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
    ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
              3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
              3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
              3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
              6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครู และนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
              ด้วยหน้าที ่หลักของงานประชาสัมพันธ์ คือการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที ่เกี ่ยวข้องกับ
สถานศึกษา รวมทั้งข่าวสารอื่นๆให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบ และยังมีหน้าที่อื่นๆด้วย 
เช่น รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูล
และบริการข่าวสารของวิทยาลัยฯ ประสานงานส่วนราชการอื่นๆสื่อมวลชน ประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น จากงานหลักดังกล่าวประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
ทราบ รวมทั ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยเพื ่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ ดังนั ้นงาน
ประชาสัมพันธ์จึงจัดทำโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษานี้ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือจัดทำวารสาร “จันทบูรสาร” เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
  5.2 เพ่ือจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  5.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องของวิทยาลัยฯและสามารถเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง 
  5.4 เพื่อดำเนินการ ติดต่อ ประสานงานกับสื่อมวลชน ประชาชน ชุมชน และจังหวัดได้อย่างราบรื่น    
มีความสัมพันธ์- ภาพลักษณ์ที่ดี 
 

6.  เป้าหมาย 
  6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  จัดทำวารสาร 
    6.1.2  วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ครู บุคลากร นักศึกษา 
    6.1.3  วิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงาน การบริหารของวิทยาลัย ผลงานของครู ผลงานของนักศึกษา
ให้ประชาชนทราบ 
    6.1.4. เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
  6.2  เชิงปริมาณ 
    6.2.1  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
    6.2.2  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญของชาติ..ศาสนา..และพระมหากษัตริย์ 
 

7. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 7.1  จัดทำวารสารประจำปีการศึกษา 2566 
    7.2  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565  - 15 กันยายน 2566 
    7.3  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญของชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์ และจัดซื้อซีดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565  - 15 กันยายน  2566 
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 7.4  จ ัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ รางว ัลแห่งความภาคภูมิใจ              
รางวัลเกียรติยศ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565  - 15 กันยายน  2566 
 7.5  จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงาน
ของวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565  - 15 กันยายน  2566 
 7.6  จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

 

8. งบประมาณการดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (รับฝากค่าวารสาร) เป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จัดทำป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  (ประเภทจัดทำป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ ตารางเมตรละ 150 บาท)  จำนวน 50,000 บาท 

  8.1.2  จัดทำวารสาร 4,000 เล่ม เล่มละ 30 บาท  จำนวน 120,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  วิทยาลัยได้เผยแพร่ข่าวสารที ่เกี ่ยวกับงานวิทยาลัยฯได้กว้างขวางขึ ้น คือ ครู และ นักศึกษา  
ได้รับทราบข่าวสาร และได้เผยแพร่ผลงาน และ นวัตกรรม และยังได้รับความม่ันใจและไว้วางใจจากชุมชนด้วย 
    9.2  วิทยาลัยมีสัมพันธภาพ ภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน คือเป็นการตอบสนองการให้บริการของสถานศึกษา
กับชุมชนและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
     9.3  การจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์  ทำให้ชุมชนมีค่านิยมที่ดีต่อการเรียนในสายอาชีพรวมทั้งไดร้ับ 
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำป้ายโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 

11.  ผู้เสนอโครงการ                                  12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                         ……………………..…………………………….. 
 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
            (นางนราธิป  วิชัยดษิฐ)                    (นางนราธิป  วชิยัดิษฐ) 
          ตำแหน่ง  พนักงานราชการ                                       ตำแหน่ง  หวัหน้างานประชาสัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                              (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 



-4- 
 

14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 20 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางจิรวรรณ  มะลาไสย งานบุคลากร และฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
     5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
      5.2 คุณลักษณะของครู 
      5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
      5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
             3.2 ผู้บรหิารสถานศึกษา 
        3.2.1 สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   เนื่องด้วยในปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 
และในวันที่ 30 กันยายน 2565  ท่านจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีครูรุ่นน้องที่มีความต้องการจะแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครุครูและผู้เกษียณอายุทุกท่าน ให้เกิดความเคารพรัก ศรัทธา และให้เกิดความภาคภูมิ ใจต่อ
คุณครูและผู้เกษียณอายุทุกท่าน 
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  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว งานบุคลากร จึงได้จัดโครงการเชิดชูพระคุณครูเกษียณอายุราชการ
เพ่ือให้ครู เจ้าหน้าที่ให้ระลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระคุณครูผู้เกษียณ 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ได้แสดงความกตัญญูต่อครู ผู้เกษียณอายุราชการ 
 5.2  เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเพ่ือให้ระลึกถึงพระคุณครู ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1  ครู เจ้าหน้าที่ระลึกถึงพระคุณครู ผู้เกษียณอายุราชการ 
   6.2.2  ครูเจ้าหน้าที่ได้แสดงความกตัญญูต่อครู ผู้เกษียณอายุราชการ  
    6.2  เชิงปริมาณ  
   6.2.1  ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 180 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  วางแผนการดำเนินงาน  ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 
 7.3  ดำเนินการ    ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.5  รายงานผลการดำเนินการ  ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินทั้งสิ้น   20,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จำนวน   20,000  บาท      
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้บริหารอำนวยการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 9.2  ครูและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ....................................................            ลงชื่อ.............................................................. 
           (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)                       (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)   
         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ          ตำแหน่ง หัวหน้างานบคุลากร       
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............... 
. 
                                                                     ลงชื่อ....................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 21 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางจิรวรรณ  มะลาไสย งานบุคลากร และฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
     5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
      5.2 คุณลักษณะของครู 
      5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
      5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
             3.1 ครูผู้สอน 
        3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
            3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
        3.2.1 สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ปัจจุบันการบริหารงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนามากข้ึน โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยบริหารจัดการ และด้านการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา ให้ได้รับการยอมรับจากนักเรียน 
นักศึกษา ผู ้ปกครองและประชาชนทั่วไป ดังนั ้นฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุ รี เห็นถึง
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ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนนั้นเป็นการสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารงานให้วิทยาลัยเจริญก้าวหน้า นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ความรู ้ที ่ครูนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นการแลกเปลี ่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน 
นักศึกษา และครูด้วยกันเอง การจัดโครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม แนวทางการปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับพระราชดำริฯ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้พออยู่ พอกิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มีโอกาสไปสัมผัส ได้รับประสบการณ์ตรง เพื ่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อนำคณะครูไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ 
 5.2  เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1  ครูมีความรู้และประสบการณ์ นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี  
    6.2  เชิงปริมาณ  
   6.2.1  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 คน 
    6.2.2  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริฯ ให้กับผู้เรียนไมน้อยกว่า 3,000 คน  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  วางแผนการดำเนินงาน  ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2566 
 7.3  ดำเนินการ    ระยะเวลา เมษายน – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลา สิงหาคม 2566 
 7.5  รายงานผลการดำเนินการ  ระยะเวลา กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน  50,000 บาท    

         หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้บริหาร และครู ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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 9.2  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สามารถนำความรู้ที ่ศึกษาดูงานตาม
โครงการพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน   
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        …………………………………………………… 
  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)                       (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)   
         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ          ตำแหน่ง หัวหน้างานบคุลากร        
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                              (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 22 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางจิรวรรณ  มะลาไสย งานบุคลากร และฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที ่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
   5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  

  3.1 ครูผูสอน  
     3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
     3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
     3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขอบข่ายงานและการ 
           เปลี่ยนแปลง  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ของครูต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การสอนออนไลน์ การสร้างสื่อที่ทันสมัย ให้ครูมีความรู้  มีทักษะต่างๆ ที่สูงขึ้น การ
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อการมี/เลื่อน วิทยฐานะ  ของข้าราชการครู นั้น ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. กำหนด  ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมินผลงานวิชาการตาม ว9/2564 (PA) ที่เป็นเกณฑ์กำหนดขึ้นใหม่  ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จึง
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เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้มี
ความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ที่ครูได้ถ่ายทอดให้
เป็นอย่างด ี
  ดังนั้น งานบุคลการ  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนางานเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการ
เรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) เพื่อให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักเกณฑ์   ว9/2564 (PA)   
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  ครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ ว9/2564 (PA) ไม่น้อยกว่า 70 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ        ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน    ระยะเวลา  ตุลาคม – ธันวาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ         ระยะเวลา  มกราคม - กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                 ระยะเวลา  กันยายน 2566    
 7.5  สถานที่ดำเนินการ    งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ        จำนวน  30,000  บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1 ครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์        
ว9/2564 (PA) ไม่น้อยกว่า 70 คน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ประจำปี 
2565 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                        ……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ....................................................           ลงชื่อ................................................... 
           (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)                       (นางจิรวรรณ   มะลาไสย)   
         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ          ตำแหน่ง หัวหน้างานบคุลากร        
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 

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

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 23 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดหาวัสดุงานทะเบียน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวิชุดา  วงษาราษฎร์ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.3 การบริหารงานงบประมาณและการบริการ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 
             4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยงานทะเบียนมีหน้าที่ดำเนินการ รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาทำหนังสือสัญญา ออกใบรับรองผล 
การเรียน ใบรับรองสภาพ จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ให้ครูผู ้สอน ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้การบริการ 
นักเรียน นักศึกษา และครูของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเวลา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุสำนักงานเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการทำงานและเพียงพอต่อการให้บริการ  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือซื้อวัสดุสำนักงานให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือซื้อวัสดุสำนักงานให้บริการแก่ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  การให้บริการแก่นักเรียน-นักศึกษา เช่น ทำหนังสือสัญญา ออกใบรับรองผล การเรียน 
ใบรับรองสภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.1.2  การให้บริการแก่ครู-อาจารย์ เช่น รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  งานทะเบียนมีวัสดุสำนักงานเพียงพอในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 3,000 คน 
  6.2.2  งานทะเบียนมีวัสดุสำนักงานเพียงพอในการให้บริการครู-อาจารย์ จำนวน 150 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ        ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ         ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                 ระยะเวลา  กันยายน 2566    
 7.5  สถานที่ดำเนินการ    งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าวัสดุ    จำนวน  50,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย์ ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง เพียงพอ รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 9.2  การทำงานของงานทะเบียนมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน งานทะเบียน  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
………………………………………………………           ……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ................................................... 
        (นางวิชุดา  วงษาราษฎร์)              (นางวิชุดา  วงษาราษฎร์)   
      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                 ตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน    
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................ 
. 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................... ... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 24 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  
และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวมะลิสา  พรหมา  หัวหน้างานบัญชี 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
     ข้อที่ 5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
             3.2 ผู้บรหิารสถานศึกษา 
        3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขอบข่ายงานและ 
                    การเปลี่ยนแปลง  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ หรือ ระบบ GFMIS : Government Fiscal Management 
ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบมาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547  
โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2548 และได้มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  กรมบัญชีกลางได้ติดตามตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม โดยรวมข้อมูลทางบัญชี
จากงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดของส่วนราชการระดับกรม พบว่า รายงานการเงินของส่วน
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ราชการระดับกรมยังมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายงานการเงินของส่วนราชการระดับกรม
จัดทำขึ้นจากระบบ GFMIS เกิดความผิดพลาดสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ ่งพบว่า รายงานการเงินยังมีความ
คลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบัญชีและ GFMIS จาก
วิทยาลัยในแต่ละจังหวัด ในการทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัย
เครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีและระบบ GFMIS ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้รายงานการเงินและ 
งบทดลองในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถูกต้องเชื่อถือได้ และผู้บริหารสามารถ 
นำข้อมูลจากรายงานการเงินมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน วางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งประเมิน
ศักยภาพของวิทยาลัยในสังกัด   
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีและ 
GFMIS ได้ถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  
    5.2  เพ่ือให้วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้านระบบบัญชีและ GFMIS 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
 6.1  เชิงปริมาณ  
    6.1.1  วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  
 6.2  เชิงคุณภาพ  
    6.2.1  วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สามารถปฏิบัติงานด้านระบบ
บัญชีและ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
      

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  วางแผนการดำเนินงาน  ระยะเวลา มกราคม  2566 
 7.3  ดำเนินการ    ระยะเวลา กุมภาพันธ์ – สิงหาคม  2566 
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลา กันยายน  2566 
 7.5  รายงานผลการดำเนินการ    
   ครั้งที ่ 1  ภายในวันที่  15  มีนาคม  2566 
        ครั้งที่  2  ภายในวันที่  15  กันยายน  2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1  จากงบเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท  ได้แก่ 
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    8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              จำนวน  5,000  บาท 
          หมายเหต ุ:  ถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1  วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สามารถปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีและ 
GFMIS ได้อย่างถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด   
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      10.1  วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัด เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผล วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  
ปีละ 2 ครั้งตามแผนการดำเนินงาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                               12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                               ………………………………………………………  
 
     ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
                (นางสาวมะลิสา  พรหมา)                 (นางสาวมะลิสา  พรหมา) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน             ตำแหน่ง  หัวหน้างานบัญชี       
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ............................................. ................................ 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 25 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์  งานอาคารสถานที ่ 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ      

 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

     ข้อที่ 2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
     ด้านที่  3  ด้านการจัดการ 

     ข้อที่ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
   5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยงานอาคารสถานที่ ต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานทำความ
สะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ –  ห้องส้วม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ร่มรื่น 
รวมถึงวัสดุสำหรับงานอาคารในการพัฒนาสถานที่ เพื่อความปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่น
ให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนอีกด้วย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในงานอาคารสถานที่ ฯ เพ่ือทำการซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 5.2  เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุใช้ในงานอาคารในงานซ่อมบำรุง และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 5.3  เพ่ือเป็นการจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภาพ 

     6.1.1  งานอาคารสถานที่ ฯ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์       
การพัฒนาสถานที่เพ่ือความปลอดภัย ภายในวิทยาลัยฯ  

 6.2  เชิงประมาณ 

     6.2.1  จัดหาวัสดุที่ใช้ในงานปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ฯ 

     6.2.2  จัดหาวัสดุสำหรับพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือความปลอดภัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  30,000  บาท   
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1  งานอาคารฯ  มีวัสดุใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่งภูมิทัศน์ ได้ตลอดปี 
 9.2  ทำให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ – ห้องส้วม มีความสะอาด ภูมิทัศน์ในสถานศึกษามีความหน้าอยู่
หน้าอาศัย 
 9.3  งานอาคารฯ มีการพัฒนาสถานที่ เพื่อความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับครู 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและชุมชน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ................................................... 
           (นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์)                                        (นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์ )   
        ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ      ตำแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่    
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                             (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 26 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์  งานอาคารสถานที่   
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
     ข้อ 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
     ข้อ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
             5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
                  5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
             5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
   ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ข้อที่ 5.1 อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม   ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติรวมถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำโครงการนี้ขึ ้นมา เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐาน
ดังกล่าว โดยทำการจัดซ่อมครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
 5.2  เพื่อเป็นการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ  
   6.1.1 จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาเพ่ือทดแทนของเดิม ที่ชำรุดเสียหาย  
 6.2  เชิงปริมาณ  
       6.2.1 ครุภัณฑ์การศึกษาของทุกแผนกและทุกงานได้รับการจัดซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565  
 7.3  สำรวจครุภัณฑ์แต่ละคนแผนก/งาน      ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ตรวจเช็คครุภัณฑ์แต่ละแผนก/งาน   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  
 7.5  ตรวจซ่อม      ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566   
 7.6  ติดตามและประเมินผล   ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.7  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินงบอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าใช้สอยและวัสดุ  100,000  บาท 
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าใช้สอยและวัสดุ   200,000  บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
    9.2  ผู้เรียน มีประสบการณ์การเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
    9.3  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดสามารถกลับมามาใช้งานได้ตามเดิม 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ.....................................................          ลงชื่อ...................................................... 
           (นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์)                                        (นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย์ )   
        ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ      ตำแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่  
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.......................................................... .......... 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ...................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 27 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดหาวัสดุสำนักงาน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสานนท์ พฤษกลำมาศ หัวหน้างานการพิมพ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.3 การบริหารงานงบประมาณและการบริการ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 
             4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และงานธุรการของทุกหน่วยงานในแต่ละฝ่ายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องและทันต่อเวลา รวมทั้งในส่วนของการติดต่อ
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ จำเป็นที่จะต้องมีการใช้วัสดุ
สำนักงานเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบ
โดยคำนึงถึงการใช้วัสดุ โดยเฉพาะในด้านวัสดุสำนักงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีวัสดุที่ใหม่มีคุณภาพในการใช้งาน
สามารถรองรับความต้องการของแต่ละแผนกวิชา และแต่ละหน่วยงานไม่ต้องจัดหาวัสดุสำนักเอง ทาง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้มอบให้ งานบริหารทรัพยากร (หน่วยเอกสารการพิมพ์) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
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ดำเนินการในด้านการจัดหาวัสดุสำนักงาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิก
วัสดุสำนักงานจากงานบริหารทรัพยากรทั่วไป (หน่วยเอกสารการพิมพ์)  
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียนการสอนของฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
    5.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการมีวัสดุสำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ 
    5.3  เพ่ือให้การจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    5.4  เพื่อให้การใช้วัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และวัสดุสำนักงานมีคุณภาพในการใช้งาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ 
       6.1.1  การบริการงานในด้านสนับสนุนการเรียน การสอน มีวัสดุสำนักงานใช้ได้อย่างพอเพียง 
       6.1.2  การจัดเก็บข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เป็นระเบียบ สามารถสืบค้นหาได้ตลอดเวลา 
    6.2  เชิงปริมาณ  
       6.2.1  บุคลากรทุกงาน มีวัสดุสำนักงานใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  วางแผนดำเนินการจัดซื้อวัสดุ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.3  ดำเนินงานตามแผน ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
7.4  ติดตามประเมินผล ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.7  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น   50,000  บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าวัสดุสำนักงาน   จำนวน  50,000  บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  การดำเนินการด้านสนับสนุนการเรียน การสอน งานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    9.2  การทำงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้าหน่วย 
                                                                          ...................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ........................................................ 
              (นายสานนท์  พฤษกลำมาศ)               (นายสานนท์  พฤษกลำมาศ)                

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                                      ตำแหน่ง  หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                               (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ...................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 28 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ จัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล งานยานยนต์   
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.3 การบริหารงานงบประมาณและการบริการ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
             5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที ่ 5 ด้านปัจจัยพื ้นฐาน ข้อที ่ 5.2 ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการรองรับมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจาก
ยานพาหนะรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้มีการใช้ในการร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากจึงเกิดการชำรุด
สึกหรอตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลาด้วยความปลอดภัย 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อจัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื ้อเพลิงรถยนต์ของวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
ตลอดเวลา 
    5.2  เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ 
       6.1.1  รถยนต์ของวิทยาลัย อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 6.2  เชิงปริมาณ  
   6.2.1  รถยนต์ของวิทยาลัย ทุกคันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565  
 7.3  สำรวจครุภัณฑ์ยานพาหนะทุกคัน  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ตรวจเช็คครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.5  ติดตามและประเมินผล   ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน  เป็นเงินทั้งสิ้น 210,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง   210,000 บาท 
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  150,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง    150,000  บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  รถยนต์ของวิทยาลัย ทุกคันมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
    9.2  ผู้เรียน  มีประสบการณ์การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
    9.3  เป็นการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
 
     ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นายพิษณุ  รักษาศีล)        (นายพิษณุ  รักษาศลี) 
                    ตำแหน่ง ครู                                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานยานยนต์ 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ......................................................................        

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-32- 
 

โครงการที่ 29 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล งานยานยนต์   
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.3 การบริหารงานงบประมาณและการบริการ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
             5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    เนื่องจากยานพาหนะรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้มีการใช้ร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
จึงเกิดการชำรุดสึกหรอ ตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นจะต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้รถยนต์พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความปลอดภัยในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
 5.2  เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
      6.1.1  รถยนต์ของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
    6.2  เชิงปริมาณ  
      6.2.1  รถยนต์ของวิทยาลัย ทุกคันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.3 สำรวจครุภัณฑ์ยานพาหนะทุกคัน ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 
 7.4 ตรวจซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.5 ติดตามและประเมินผล   ระยะเวลา กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
  8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น   150,000   บาท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่าใช้สอยซ่อมแซมยานพาหนะ  จำนวน   150,000   บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ทุกคันมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
    9.2  เป็นการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
 
ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นายพิษณุ  รักษาศีล)        (นายพิษณุ  รักษาศีล) 
                    ตำแหน่ง ครู                                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานยานยนต์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 30 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายรัฐวิชญ์  วรวัชร์พฒันกุล 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
   ข้อ 5.4  การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
             3.2 ผู้บรหิารสถานศึกษา 
     3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ด้านที่ 5 ปัจจัยพื้นฐาน 
   5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    
   3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
   3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   พลังงานนับวันที่จะหมดไปจากโลก กว่าจะได้พลังงานแต่ละชนิด ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน กว่า
จะได้ถ่านหุงข้าว จะต้องรอให้ต้นไม้เติบโต กว่าจะได้น้ำมันต้องรอการทับถมของซากพืชซากสัตว์นับพันล้านปี 
เพื่อให้มีพลังงานเหลือใช้อย่างเพียงพอถึงรุ่นลูกหลาน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องอาศัยพลังงานทั้งสิ้นในการดำเนิน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ เราจึงควรใช้พลังงานทุกชนิดอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นที่มาของโครงการการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน พัฒนา 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภคของสถาบันปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนด้านการศึกษา  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ในสถานศึกษา 
 5.2  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ 
 5.3  เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน 
 5.4  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องออกจากชีวิตประจำวัน 
 5.5  เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ในสถานศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน 
       6.2.2  สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา   ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ         ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                 ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1 ไม่ใช้งบประมาณ   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  การใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ในสถานศึกษา ลดลง 
 9.2  คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และอนุรักษ์พลังงาน 
 9.3  คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องใน
ชีวิตประจำวัน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน 
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                               ............................................................ 
 
     ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ.................................................... 
               (นายรัฐวชิญ์  วรวัชร์พัฒนกุล)        (นายรัฐวชิญ์  วรวชัร์พัฒนกุล) 
                          ตำแหนง่ ครู                                                   ตำแหน่ง หวัหน้างานพัสดุ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผูอ้ำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 

                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-38- 
 

โครงการที่ 31 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นายฉัตรพฤกษ์  สีทิม งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 3.1  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  ข้อที่ 3.2  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 3.3  การบริหารงานงบประมาณและการบริการ 
   3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
    ข้อที่ 3.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
    3.2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา     
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
             ข้อที่ 5.4  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             ข้อที่ 5.5  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
  3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
             งานศูนย์ข ้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งดำเนินการศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาและดูแลระบบให้เป็น ไปตาม
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กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากระบบที่กล่าวมาล้วนทำจากอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งการทำงานของอุปกรณ์มีอายุการใช้งาน และ อุปกรณ์บางชนิดมีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
             ดังนั้น เพ่ือการดำเนินการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพ ทางงาน
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

5. วัตถุประสงค์  
      5.1  เพ่ือบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานตลอด 24 
ชั่วโมง 
      5.2  เพ่ือให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.3  เพ่ือจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
    6.1  เชิงคุณภาพ  
           6.1.1  ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
     6.2  เชิงปริมาณ  
           6.2.1  จัดหาวัสดุสำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
    7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
    7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
    7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
    7.4  สรุปโครงการ  ระยะเวลา  กันยายน 2566 
    7.5  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นจำนวนเงิน  100,000  บาท   ได้แก่     
       8.1.1  ค่าวัสดุ  จำนวน    100,000  บาท 
    8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา (อินเทอร์เน็ต) เป็นจำนวนเงิน  300,000  บาท  ได้แก่ 
       8.2.1  ค่าใช้สอยจ้างเหมาทำระบบไวไฟโรมมิ่ง ระยะที่ 3    จำนวน  100,000  บาท 
  8.2.2  ค่าครุภัณฑ์     จำนวน    200,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย พร้อมใช้งานต่อเนื่อง 
    9.2  การบริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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 10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
      ............................................................... 
 

 ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ...................................................  
          (นายฉัตรพฤกษ์    สีทิม)                                                  (นายฉัตรพฤกษ์    สีทิม) 
                 ตำแหน่ง คร ู                                     ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ........................................................... .......... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ......................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-41- 
 

โครงการที่ 32 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดหาครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายฉัตรพฤกษ์  สีทิม งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ 
   ข้อที่ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

 4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
    ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรคอมพิวเตอร์ ในการจัดซื้อจอมอนิเตอร์เพ่ือ
รองรับคอมพิวเตอร์ประกอบจำนวน 25 เครื่องและจอมอนิเตอร์ที่ชำรุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการการจัดหาครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์  
  5.1  เพ่ือจัดซื้อจอมอนิเตอร์ ในการรองรับคอมพิวเตอร์ประกอบและทดแทนของเดิมที่ชำรุด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
     6.1.1  มีจอมอนิเตอร์เพ่ือรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ 
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 6.2  เชิงปริมาณ  
      6.2.1  จัดซื้อครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  จำนวน 21 จอ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  วางแผนการดำเนินงาน   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินการ     ระยะเวลา ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผล     ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.5  รายงานผลการดำเนินการ   ระยะเวลา กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  100,800 บาท  ได้แก่ 

          8.2.1  ค่าครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 21 จอ ๆ ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน  100,800 บาท   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   9.1  การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรร ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  9.2  นักเรียนนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์จอมอนิเตอร์ 
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
      ............................................................... 
 

 ลงชื่อ....................................................         ลงชื่อ...................................................  
            (นายฉัตรพฤกษ์   สีทิม)                                                  (นายฉัตรพฤกษ์   สีทิม) 
                    ตำแหน่ง ครู                                      ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ........................................................... ..........        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 33 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ แจ้งผลการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยบริการระบบ SMS 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายฉัตรพฤกษ์   สีทิม และงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
  ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  
        ข้อ 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
   ข้อ 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.1 ครูผู้สอน 
        3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน   
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
             5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
     การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันได้กำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน  โดยมี
เจตนารมณ์ที่สำคัญ  คือ ให้ผู ้เรียนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คือมีความรู้  
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ความสามารถ  ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  การออก
กลางคันเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันทำให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัด
การศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ซึ่งปัญหาการออกการคัน
ของผู้เรียน ส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้เรียนไม่เข้าเรียน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ มีผลการเรียนตกต่ำ 
และนำไปสู่การออกกลางคันของผู้เรียนนั้น 
       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจึงจัดทำโครงการจัดหาโปรแกรมแจ้ งผล
การเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่ผู ้ปกครองของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีส่ง
ข้อความ SMS  ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องมีโปรแกรมในการตรวจสอบ, ลงบันทึกเพื่อแจ้งในระบบ SMS ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำ โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทำให้ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ได้มากขึ้น รวมถึงความสามารถของโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดเก็บเอกสาร
สำคัญ เอกสารทางราชการอย่างเป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา เรียกใช้ ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดจะต้อง
สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
       ดังนั้น  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และลด
ปัญหาการออกกลางคันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2  เพื่อตรวจสอบการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4  เพื่อสามารถใช้โปรแกรมเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.5  เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้อนข้อมูล SMS  
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดสำเร็จ 
     6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           6.1.1  ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลการเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา    
     6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
           6.2.1  แจ้งผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ จำนวน 3,200 คน 
     6.2.2  แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ จำนวน 3,200 คน  
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
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 7.4  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (รับฝาก SMS)  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,218,177 บาท  ได้แก่ 
    8.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  1,098,177   บาท 
  8.1.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน   จำนวน  120,000  บาท 
   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   9.1  ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
     9.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการร่วมกิจกรรมที่สูงขึ้น 
 9.3  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาผ่านระบบ SMS 
 9.4  ระบบการจัดเก็บเอกสารของสถานศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 9.5  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ  
  10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ แจ้งผลการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยบริการระบบ 
SMS  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                                 12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
                                                                  …………………………………………..………… 
  
ลงชื่อ.........................................................     ลงชื่อ.......................................................... 
          (นางสาวประภาพร  บันเทา)                      (นายฉัตรพฤกษ์   สีทิม) 
                  ตำแหน่ง  คร ู                                  ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ  
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
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15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี      
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โครงการที่ 34 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ  ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายนพดล  เฉลิมพงษ ์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ข้อที่ 2.6 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครู  และนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
       ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 3 สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
            ประเทศอย่างยั่งยืน   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้

ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565”  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  , ประธาน
คณะกรรมการบริหารจัดการ   สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  ดำเนินการจัดการ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่าย
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แผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ดำเนินการจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้ง 

11 ประเภท  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนพร้อมเข้าประกวดในระดับภาค 
   

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 6 ประเภท จำนวน 30 ชิ้น เข้าประกวดระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 
 5.2  เพ่ือให้ครู – นักเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ใน
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่และได้พัฒนางาน 
สิ่งประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้น 

6.1.2  นักเรียน นักศึกษา รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงานและมีนิสัยรักการทำงานในงานประดิษฐ์ 
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  ได้ตัวแทนสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 6 ประเภท รวมจำนวน  30 ชิ้น เข้า
ประกวดระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 
7.4  ประเมินผลและสรุปโครงการ ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สถานที่ดำเนินการ   
 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ 

    8.1  จากเงิน งบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  16,000 บาท     

  8.1.1  ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ     จำนวน  16,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้ตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทุกประเภท เข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
     9.2  คร ู– นักเรียน  ในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ได้รับความรู้ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์มากข้ึน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  



-50- 
 

 

11.  ผู้เสนอโครงการ           12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                          .............................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
               (นายนพดล  เฉลิมพงษ)์      (นายนพดล  เฉลิมพงษ)์                     

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                          ตำแหน่ง หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 35 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการ  สนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายนพดล  เฉลิมพงษ ์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ข้อที่ 2.6 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครู  และนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
       ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 3 สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
            ประเทศอย่างยั่งยืน   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
  ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา การประดิษฐ์ คิดค้นและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมในสถานศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์การ
สร้างมูลค่า  และพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าและสังคมของประเทศ
อย่างยั่งยืน  เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
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แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม   โดยได้มีส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานโดยผ่านกิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในรูปแบบการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน  ชุมชน สังคม และเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานที่
ประดิษฐ์คิดค้นโดยครู นักเรียน นักศึกษา   
  เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีความต้องการให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีการวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดความก้าวหน้าใน
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวมและ
ประเทศชาติ 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ     

กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่และได้พัฒนางาน 
สิ่งประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้น 

6.1.2  นักเรียน นักศึกษา รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงานและมีนิสัยรักการทำงานในงานประดิษฐ์ 
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  ได้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 43 ชิ้นงาน 
6.2.2  ได้ชิ้นงานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน 
   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2565  
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ตุลาคม 2565  
7.3  ดำเนินตามโครงการ  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
4  ประเมินผลและสรุปโครงการ  กันยายน  2566  

  7.5  สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงิน งบประมาณอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ 
   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชีพของประชาชน ชุมชน สังคม 
     9.2  คร ู– นักเรียน  ในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ได้รับความรู้ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
มากขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
 

11.  ผู้เสนอโครงการ           12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                          ............................................................. 
. 
     ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
                (นายนพดล  เฉลิมพงษ์)     (นายนพดล  เฉลิมพงษ)์ 
                  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                          ตำแหน่ง หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 36 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย์” 
(การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ) 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย์  งานศูนย์บ่มเพาะฯ  
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญ

กับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
พาณิชย์ให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่ง เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เป็นการบวนการเพ่ือกระตุ้นผลรวมแห่งกระบวนการ คิดพิจารณา และ
การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ และกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ
จะเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่ให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนนิธุรกิจ 
การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควร
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ระวัง แผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งการพัฒนา
ขีดความสามารถ เชิงพาณิชย์จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จึงเห็นควรที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย์” ขึ้นเพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเชิงพาณิชย์ มีแนวคิดในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสามารถนำองค์กรหรือธุรกิจของตนไปสู่
ความสำเร็จได้ในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำธุรกิจของตนเองได้อย่าง 
มีคุณภาพ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 45 คน 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 10 อาชีพ  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  วางแผนดำเนินงาน   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 -  ธันวาคม 2566 
7.3  ดำเนินงานตามแผน ระยะเวลา ธันวาคม 2565 -  กันยายน 2566 
7.4  ติดตามประเมินผล ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา กันยายน 2566  

     7.6  สถานที่ดำเนินการ               วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  งบประมาณโครงการศูนย์บ่มพาะฯ 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพาณิชย์และแนวทางในการเตรียมตัวในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเพ่ือวางแผนการดำเนิน
ธุรกิจในอนาคตได้ 
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 9.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจากการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝังและสร้าง
ค่านิยมการทำงานที่ดี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย์” 
(การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                               ............................................................ ... 
 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ......................................................... 
               (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์         (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์ 
                  ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย                                          ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ....................................................................... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ.........................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 37 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย์  งานศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ข้อที่ 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
    3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ดำเนินการจัดประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับ 4 ดาว ในระดับภาคจาก
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาค แล้วนั้น  

ในการนี้งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา 
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2563 ของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินระดับ 4 ดาว ในระดับภาค เกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ ที่จะทำการประเมินในครั้งที่จะถึงนี ้

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  ครูมีความพร้อมในการประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ 
  6.1.2  นักเรียนมีความพร้อมในการประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่ดำเนินโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาระดับภาคและระดับชาติ  จำนวน 6 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  วางแผนดำเนินงาน   ระยะเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
7.3  ดำเนินงานตามแผน ระยะเวลา สิงหาคม 2566 
7.4  ติดตามประเมินผล ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา กันยายน 2566  

     7.6  สถานที่ดำเนินการ                 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  งบประมาณศูนย์บ่มเพาะฯ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ครูมีความพร้อมในการประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ 
 9.2  นักเรียนมีความพร้อมในการประเมินระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการ 
   10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคและ
ระดับชาติ 
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                               ............................................................... 
 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ........................................................ . 
               (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์         (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์ 
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                            ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ........................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 

                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 38 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย์  งานศูนย์บ่มเพาะฯ  
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน

จำนวนมาก รัฐบาลชุดปัจจุบันและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ กับ
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของสำนัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษาต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้
นักเรียน นักศึกษาและกลุ ่มผู ้ว ่างงานตลอดจนผู้สนใจทั ่วไปให้สามารถสร้างงานได้ด้ วยตนเอง และเกิด
ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) 

ดังนั้นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา จะประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ
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และการศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างโอกาส สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการศึกษา
ดูงานการประกอบธุรกิจ  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถสอบถามข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาโครงการ และนักเรียน นักศึกษาที่ทำธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ
จากการดูงานในสถานประกอบการ 
 5.2  เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  ครูที่ปรึกษาที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะมีความรู้ ทักษะในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติแนวคิดในการประกอบธุรกิจและการเตรียมตัวใน
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
  6.2.1  ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 20 คน 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะฯ ศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  วางแผนดำเนินงาน   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 -  ธันวาคม 2565 
7.3  ดำเนินงานตามแผน ระยะเวลา สิงหาคม - กันยายน 2566 
7.4  ติดตามประเมินผล ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา กันยายน 2566  

     7.6  สถานที่ดำเนินการ               วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  งบประมาณศูนย์บ่มเพาะฯ  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพาณิชย์และแนวทางในการเตรียมตัวในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเพ่ือวางแผนการดำเนิน
ธุรกิจในอนาคตได้ 
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 9.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจากการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝังและสร้าง
ค่านิยมการทำงานที่ดี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                               ............................................................... 
 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ........................................................ . 
               (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์         (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์ 
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                           ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................. 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 39 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาธุรกิจเดิม 
 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย์  งานศูนย์บ่มเพาะฯ                           
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน

จำนวนมาก รัฐบาลชุดปัจจุบันและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ กับ
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของสำนัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษาต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้
นักเรียน นักศึกษาและกลุ ่มผู ้ว ่างงานตลอดจนผู้สนใจทั ่วไปให้สามารถสร้างงานได้ด้ วยตนเอง และเกิด
ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) 
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ดังนั้นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างโอกาส 
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน   
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการดำเนินธุรกิจและฝึกประสบการณ์จริง 
 5.2  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวคิดเชิงพาณิชย์และแนวทางในการ 
เตรียมตัวในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  ครูที่ปรึกษาที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะมีความรู้ ทักษะในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติแนวคิดในการประกอบธุรกิจและการเตรียมตัว
ในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
  6.2.1  ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 คนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาธุรกิจเดิม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  วางแผนดำเนินงาน   ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 
7.3  ดำเนินงานตามแผน ระยะเวลา สิงหาคม -  กันยายน 2566 
7.4  ติดตามประเมินผล ระยะเวลา กันยายน 2566  
7.5  สรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา กันยายน 2566  

     7.6  สถานที่ดำเนินการ               วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
  8.1  งบประมาณศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ ประเภทของตกแต่งบ้านและสำนักงาน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเพ่ือวางแผนการดำเนิน
ธุรกิจในอนาคตได้ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจากการทำงานเป็นทีม ได้รับการปลูกฝังและสร้าง
ค่านิยมการทำงานที่ดี 
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10. การติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
ธุรกิจเดิม 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                               ............................................................... 
 
     ลงชื่อ........................................................        ลงชื่อ........................................................ . 
               (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์         (นายณัฐวิทย์  อุ้มรัมย)์ 
                 ตำแหน่ง ครูผู้ชว่ย                                               ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ........................................................ ............... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ.......................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 

                                                                    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 40 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวจตุพร วงศ์จันลา งานความร่วมมือ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ข้อที่ 4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการ 
  ข้อที่ 4.2 ความร่วมมือกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
             4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

  3.4  ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 

 4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
ในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีความคาดหวังถึงฝีมือ

และทักษะของแรงงานที่เข้าสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ในภาคการศึกษา จึงต้องมี
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือให้เกิดทักษะจากการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  ทางงานความร่วมมือ จึงจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมมือ
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กันในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และ
เพ่ิมประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ 

 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาได้เพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการร่วมมือทางวิชาการจากภายนอก 
 6.2 เชิงปริมาณ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการร่วมมือทางวิชาการจากภายนอก 
ระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา ตุลาคม 2565  
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา ตุลาคม  - พฤศจิกายน  2565 
7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566 
7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา กันยายน 2566 
7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา กันยายน 2566 

     7.6  สถานที่ดำเนินการ                 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินงบประมาณด้านความร่วมมือ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
                                                                               ............................................................ 
 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นางสาวจตุพร วงศ์จันลา)        (นางสาวจตุพร วงศ์จันลา) 
                  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                                          ตำแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ........................................................... ......... 

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ......................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 41 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ จัดซื้อเก้าอ้ี ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายปฐมพงษ์  กางศรี  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
      ข้อที่ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่   
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
     5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
   ข้อที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  ด้วย งานวางแผนและงบประมาณ  ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาสำนักงาน เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดทำโครงการจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง ทำงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 3 ตัว เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่เกิดการชำรุด และเสื่อสภาพไปตามกาลเวลา ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน เพื่อบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่ผู้มาเยือน บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากการใช้งาน 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีให้เหมาะกับสภาพของการปฏิบัติงาน 
 5.2  เพ่ือเป็นการความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงคุณภาพ  
        6.1.1 บุคลากรทางการศึกษามีเก้าอ้ีทำงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีอุปกรณ์ที่ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2  เชิงปริมาณ  
           6.2.1  จัดหาเก้าอ้ีที่มีความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน และเหมาะสม จำนวน 5 ตัว 
   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ     ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่  
  8.1.1  ค่าวัสดุถาวร  เก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท  เป็นจำนวน 20,000 บาท 
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ   
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษามีความม่ันใจ และปลอดภัยจากการใช้งานในสถานที่ปฏิบัติการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ จัดซื้อเก้าอ้ี ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ...................................................... 
       (นายปฐมพงษ์  กางศรี)                                             (นายปฐมพงษ์  กางศรี)                                     
         ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                     ตำแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                              ลงชื่อ................................................................ 
         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
   14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............. 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................        
           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
  15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนมุัติ.......................................................................  
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สำบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                           
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โครงการที่ 42 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายปฐมพงษ์ กางศรี   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
      ข้อที่ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่   
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 3  ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    3.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
   ข้อที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  ด้วยหน้าที ่หลังของงานวางแผนและงบประมาณ ต้องรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รวมทั้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาฯและยังมี
หน้าที่อื ่นๆด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลตัวโครงการในแต่ละแผนก ทำปฏิทินแผนปฏิบัติราชการ แผ นภูมิ
โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลบุคลากร จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งปี2/2565และ1/2566 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน
ปีที่ผ่านมาและประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น จากงานหลักดังกล่าวงานวางแผน
และงบประมาณ จึงจำเป็นต้องจัดทำรูปเล่มประจำปี2566 ให้กับบุคลากรสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบรุี
ได้นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2566 
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5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือเป็นข้อมูลแบบแผนและแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ  
        6.1.1 บุคลากรสถานศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลและงบประมาณเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 
ในการวางแผนครั้งต่อไป  
 6.2 เชิงปริมาณ  
           6.2.1 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 เล่ม 
   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2 จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
   7.3 ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4 สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5 สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่  
  8.1.1 ค่าวัสดุ  จำนวน 10,000 บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 บุคลากรสถานศึกษาจะมีข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดทำเอกสารต่างๆในปีงบประมาณ 2566 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566  
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       …………………………………………………… 
 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ...................................................... 
       (นายปฐมพงษ์  กางศรี)                                             (นายปฐมพงษ์  กางศรี)                                     
         ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                     ตำแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                              ลงชื่อ................................................................ 
         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
   14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............. 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................        
           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
  15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนมุัติ.......................................................................  
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สำบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                           
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โครงการที่ 43 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ 
      ข้อที่ 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
    ข้อที่ 5.4 การบริหารงานและพัฒนาบุคลากร   
    3.2  การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.)  
   ด้านที่ 3  ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
  ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตาม มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษา เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เมื ่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานการประเมินตนเองพร้อม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาดังกล่าว และประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยจะต้องดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจะส่งรายงานผลการ ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปทั ้งนี ้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
ทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีเยี่ยม 
 5.3 เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ  
        6.1.1 ครูและบุคลากร สามารถเข้าใจและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงปริมาณ  
           6.2.1 ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ร้อยละ
 70 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2 จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
   7.3 ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4 สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5 สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าวัสดุ      จำนวน   5,000  บาท 
  หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยที่จ่ายจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการพัฒนาในระบบงานประกันคุณภาพฯ 
    9.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
 

ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์)                                         (นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์)                                     
        ตำแหน่ง  ข้าราชการ กพ.                            ตำแหน่ง  หวัหน้างานประกันคุณภาพฯ 
   
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                              ลงชื่อ................................................................ 
         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

   14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............. 
 

                                                                     ลงชื่อ................................................................        
           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................  
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สำบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี      
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โครงการที่ 44 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ เตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน 
    ด้านที ่2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการจัดการ 
   ด้านที ่4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา   
    3.2  การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.)  
   ด้านที่ 3  ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
  ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.4 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
  ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ข้อที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
  รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่สถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพร้อมทั้ง
ด้านคณุภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาน 
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ศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และความดีเด่นของสถาน ศึกษาโดยการ
ประกวดสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาต้องมีการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตามเกณฑ์การประเมิน
ของการประกวดสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้บุคลากรดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เป็นอย่างดี 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ศึกษาดูงาน ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ รับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 5.2 เพ่ือยกย่อง ชูเชิดเกียรติสถานศึกษา 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.4 เพ่ือรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ  
        6.1.1 ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บเอกสารร่องรอยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 6.2 เชิงปริมาณ  
           6.2.1 ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานสถานศึกษาที ่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ร้อยละ 70 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2 จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา    ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
   7.3 ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4 สรุปโครงการ                  ระยะเวลา    กันยายน 2566 
 7.5 สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 8.1 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าวัสดุ      จำนวน   30,000  บาท 
  หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยที่จ่ายจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
    9.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   10.1 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
…………………………………………………….                       ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ...................................................          ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์)                                         (นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์)                                     
        ตำแหน่ง  ข้าราชการ กพ.                            ตำแหน่ง  หวัหน้างานประกันคุณภาพฯ 
   
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                              ลงชื่อ................................................................ 
         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ............ 
. 

                                                                     ลงชื่อ................................................................        
           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.......................................................................  
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สำบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                           
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โครงการที่ 45 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางจันทนา  ลัยวรรณา  งานครูที่ปรึกษา  
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที ่5 บุคลากรและงานบริหารงานบุคลากร 
     ข้อ 5.2 คุณลักษณะของครู 
     ข้อที่ 5.4 การบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          ดานที่ 1 ดานผู้เรียนและสำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
             3.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
อย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างชัดเจน และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่น ได้รับผลกระทบจากทั้งด้านพัฒนาการตามวัย  และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาที่เหมาะสม การทะเลาะวิวาท การมีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่ดีงานของสังคม รวมทั้งการทะเลาะวิวาท จนเป็นเหตุให้มีบุคคลได้รับอันตราย  
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจเป็นอย่างดี จากครูอาจารย์ก็จะก่อให้เกิด 
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ความเสียหายต่อสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้ยากแก่การแก้ไข 
   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็น
อย่างมาก มีความห่วงใยกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้
จัดทำโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน” เพ่ือให้ครูที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธี สอดคล้องกับหลักการด้านการแนะแนว 
การให้คำปรึกษาและจิตวิทยา การทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง การดูแลสุ ขภาพอนามัย วิธีการส่ง
ต่อเมื่อนักเรียน นักศึกษาติดสารเสพติด ตลอดจนความรู้ทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และลงมือปฏิบัติช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและดำเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา 
 และหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา 
 5.2  เพ่ือให้ครูปกครอง ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบจุลภาค (Micro 
Counseling)  ที่สำคัญและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษาได้จริง 
 5.3  เพ่ือให้ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 5.4  เพ่ือให้ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ในด้านการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 
 5.5  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ และทักษะไปพัฒนาชีวิตของตนเอง และนักเรียน นักศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคนดีมีคุณภาพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.1.2  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ มีความรู้ แนวทาง และทักษะในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  เสนอขออนุมัติโครงการ     ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดกิจกรรมตามโครงการ   ระยะเวลา    พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 
 7.3  ประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา  ระยะเวลา     กันยายน 2566 
 7.4  สถานทีด่ำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

    8.1 จากเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ  
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1  ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะรู้เท่าทันกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

 9.2  สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3  ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาและหาทางป้องกันมิให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา 
 9.4  สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
      ............................................................                            ............................................................ 
 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นางจันทนา  ลยัวรรณา)          (นางจันทนา  ลัยวรรณา) 
             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     ตำแหน่ง หัวหนา้งานครูที่ปรึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 

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

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 46 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการ เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางจันทนา  ลัยวรรณา  งานครูที่ปรึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ข้อที่ 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    การออกกลางคันของผู้เรียนในอาชีวศึกษาเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษา ที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตลอดจนส่งให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ในปัจจุบันภาครัฐ รวมถึงการ
ทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะได้ทุ่มเทให้ความสำคัญกับการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในทุกระดับ แต่ปัญหาดังกล่าว ก็ยังไม่สามารถหมดไป จะเห็นได้จาก
ข้อมูลการสำรวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียนในระบบปกติ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 353 แห่ง 
(ร้อยละ 85 ของจำนวนสถานศึกษา 416 แห่ง)  ช่วงปีการศึกษา 2552-2554 พบว่าในภาพรวมมีผู้เรียนใน
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อาชีวศึกษาต้องออกกลางคัน จำนวนมากถึง 64,773 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.52) ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการสูญเปล่าในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก 
   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ก็ประสบปัญหาผู้เรียนออกกลางคันเป็นจำนวนมากทุกปีการศึกษา 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียนในทุกระดับทุกสาขางาน  
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมทั้งแสวงหาเครื่องมือ รูปแบบเพี่อการลดปัญหาการออกกลางคัน และเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในทุกชั้นปี ทุกสาขางาน 
เครือข่ายผู้ปกครองและสถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัย ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่มีแนวโน้มการ
ออกกลางคัน  
 5.2  เพ่ือทราบสภาพที่เป็นจริงของผู้เรียน และแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครอง ตามบริบทของแต่ละบุคคล
ในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1  หัวหน้าแผนกและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี ร่วมออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัย 
ของผู้เรียนที่มีแนวโน้มการออกกลางคัน  

   6.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง และสถานประกอบการ ร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือ หรือรูปแบบที่นำมาใช้ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน และนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  
  6.1.3  สามารถลดปริมาณผู้เรียนที่ออกกลางคันได้อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เรียนที่
ออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีการออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียนใน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่มีแนวโน้มของการออกกลางคันอย่างเป็นระบบ 

   6.2.2  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำข้อมูลจากการออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน 
มาใช้จัดทำเครื่องมือ หรือรูปแบบที่นำมาใช้ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็น
ผล ผ่านการมีส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกชั้นปี ทุกสาขางาน หัวหน้าแผนกเครือข่ายผู้ปกครอง และ
สถานประกอบการ   
   6.2.3  แต่ละแผนกวิชาจัดทำรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  ประชุมรับมอบนโยบายและจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระยะเวลา เมษายน 2565 
 7.2  จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกชั้นปี ทีม่ีแนวโน้มการออกกลางคัน    



-6- 
 

ระยะเวลา เมษายน 2565             
 7.3  ออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกชั้นปี ที่มีแนวโน้ม การออกกลางคันระยะเวลา เมษายน-มิถุนายน 
2565 
 7.4  แผนกวิชาสรุปผลการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกชั้นปี  ที่มีแนวโน้มการออกกลางคันเสนอต่อ
วิทยาลัยฯ  ระยะเวลามิถุนายน 2565 
 7.5  งานครูที่ปรึกษาสรุปข้อมูลภาพรวมของวิทยาลัยฯระยะเวลา มิถุนายน 2565 
 7.6  จัดส่งผลการออกเยี่ยมบ้านไปยังสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีศึกษา ระยะเวลา มิถุนายน 2565 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

    8.1  จากเงินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1  สามารถลดปริมาณผู้ออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ี 2 

 9.2  สามารถแก้ปัญหาความสูญเปล่าทางการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 9.3  สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
ด้านการลดปริมาณผู้ออกกลางคัน หรือการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน 
นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
      ............................................................                            ............................................................  
 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นางจันทนา  ลยัวรรณา)          (นางจันทนา  ลัยวรรณา) 
             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     ตำแหน่ง หัวหนา้งานครูที่ปรึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................   
 
                                                              ลงชื่อ.................................................................. ... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 47 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางจันทนา  ลัยวรรณา  งานครูที่ปรึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     ข้อที่ 4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา 
     ข้อที่ 4.2 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  

           3.2 ผบูริหารสถานศึกษา  
       3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมสร้างค่านิยมการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับ
ผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองพบผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับ
การฟังนโยบายจากผู้บริหารและเข้าพบครูที่ปรึกษาที่บุตรหลานเรียนอยู่ เพ่ือรับทราบผลการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบผู้บริหารเพ่ือรับทราบนโยบายของสถานศึกษา 
 5.2  เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูฝ่ายปกครองเพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
 5.3  เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 5.4  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสถานศึกษา 
   6.1.2  ผู้ปกครองพบครูฝ่ายปกครองเพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
   6.1.3  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาครบตามจำนวนห้องเรียน 
   6.2.2  ผู้ปกครองพบผู้บริหาร ครูฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา   เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

 8.1 จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
       8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       จำนวน  20,000 บาท 

    8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      จำนวน 10,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานศึกษา 
 9.2  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูลการเรียนและกิจกรรมของบุตรหลาน 
 9.3  ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษารวมแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีว ศึกษา
ให้บริการสังคมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ 60 : 40 
 9.4  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารและครูที่ปรึกษา 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน   
      ............................................................                            ............................................................ 
 
     ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.................................................... 
                (นางจันทนา  ลยัวรรณา)          (นางจันทนา  ลัยวรรณา) 
             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     ตำแหน่ง หัวหนา้งานครูที่ปรึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                                ลงชื่อ..................................................................                                                    
                                                                                     (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                       ลงชื่อ................................................................        

             (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                             (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 48 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และระดับภาค 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายจัดการประชุมทางวิชาการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความสามารถใน
การศึกษาระบบการจัดการประชุม การจัดกิจกรรมและให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงาน  ดังนั้นจึงเห็นว่า
ควรจะมีการพาผู้เรียนไปเข้าร่วมประชุมตามนโยบาย 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 
 5.2  เพื่อจัดทำแผนการเข้าร่วมประชุมองค์การวิชาชีพ 
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 5.3  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีความรักสามัคคี และร่วมมือกันทำงาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้มีประสบการณ์จริงในการเข้าร่วมประชุม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้เข้าร่วมประชุม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – ธันวาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  18,000  บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  18,000  บาท  
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  5,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมการประชุมฯ 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมจากการประชุมในระดับต่างๆ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับภาค และระดับหน่วย
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

 
 



-13- 
 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ...................................................................... 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ.......................................................... ............                                                    
                                                                           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                               (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 49 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ พิธีปิดหน่วย และมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
       ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดให้มีคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
โดยทำหน้าที่ เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายใต้ชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ เพ่ือ
พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำ มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความ
มั่นคงในการดำเนินชีวิตภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากความสำคัญดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งจัดทำโครงการพิธีปิดหน่วยและมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี
การศึกษา 2565 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อจัดกิจกรรมพิธีปิดหน่วยและมอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566 
   6.1.2  สมาชิกองค์การวิชาชีพ มีความเข้าใจพิธีการของพิธีปิดหน่วยองค์การวิชาชีพ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ  จำนวน 16 คน  
  6.2.2  สมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  15,000  บาท  
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  5,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วม พิธีปิดหน่วยและมอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ 
 9.2  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2566 
 9.3  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2566 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพิธีปิดหน่วย และมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                              ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                              (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 50 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งแต่เดิมนั้นมีประชาชนจำนวนไม่มาก ประชาชนจึงได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองโดยตรง ต่อมาเม่ือมีประชาชนเพ่ิมมากขึ้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
จึงจำเป็นต้องกระทำโดยทางอ้อม ด้วยการเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตยและเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยฝ่าย 
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พัฒนากิจการนักเร ียนนักศึกษา จึงมีการจำลองการเลือกตั ้งการใช้ ส ิทธ ิในรูปแบบของการเลือกตั้ง
คณะกรรมการองค์การ วิชาชีพเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) และคณะกรรมการนักธุรกิจใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ธ.ท.) ประจำปีการศึกษา 2566 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อคัดเลือกนายก และรองนายกองค์การวิชาชีพช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) 
  5.2  เพื่อคัดเลือกนายก และรองนายกองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) 
  5.3  เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา  มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
  5.4  เพือ่สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน-นักศึกษารู้จักการใช้สิทธิออกเสียง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
 6.2  เชิงปริมาณ 
       6.2.1  จำนวนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 - กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท  ได้แก่ 
   8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  3,000 บาท 
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  2,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
             ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ........................................... 
.. 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                    
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 

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

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 51 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ อบรมภาวะผู้นำองค์การนักเรียนนักศึกษา  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
   ข้อที่ 3 นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี  
    และกีฬา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างชัดเจน การพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้นำ ผู้พัฒนา
ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้ การทำงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู ้นำตามธรรมชาติ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำ ผู้พัฒนาตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มี
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ทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน   
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่ออบรมนักเรียน ให้เป็นผู้นำผู้พัฒนาตลอดเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  5.2  เพ่ือสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการ  “พัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ” 
  5.3  เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้เข้ารับการอบรม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียน มีความรู้ มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิตที่ดี 
  6.1.2  นักเรียน มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  จัดค่ายอบรมผู้นำนักเรียน จำนวน 40 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  50,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนมีความเป็นผู้นำมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  9.2  นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา  คุณธรรม
และจริยธรรม 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมภาวะผู้นำนักเรียน  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ......... .................................................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                             (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 52 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
   ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา จึงให้มีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลที่ดีขึ้น นั้น 
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  ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในทุกสถานศึกษา จะต้อง
ผ่านการประเมินหน่วยองค์การฯ มาตรฐานดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์การนักวิชาชีพฯ ดำเนินการจัด
กิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมาย เพ่ือนิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพฯ  
 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือเตรียมรับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับสถานศึกษา และระดับต่างๆ 
 5.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการประเมินหน่วย
องค์การมาตรฐานดีเด่น ในทุกปีการศึกษา 

6.1.2  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับผลการประเมินใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  ชมรมวิชาชีพ จำนวน 15 ชมรม มีส่วนร่วมในการรับการประเมินฯ 

 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กันยายน  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  40,000  บาท 
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  5,000  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  องค์การนักวิชาชีพฯ ได้รับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับสถานศึกษา และระดับ 
ต่างๆ 
 9.2  ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ รับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา.............................................................................. 
. 
             ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.....................................................................                                                    
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์ ) 
                                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 
 
 
 
 



-26- 
 

โครงการที่ 53 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดหาชมรมวิชาชีพดีเด่น 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
                                 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
                  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาให้
นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็น
ผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนัก
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วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มี
การดำเนินการตามระเบียบในการจัดตั้งชมรมวิชาชีพต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในชมรม
วิชาชีพ ในทุกๆ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

ในการนี้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการ
จัดหาชมรมวิชาชีพดีเด่นขึ้น เพื ่อส่งเสริมให้ชมรมวิชาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตาม
เป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนั กวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของชมรมวิชาชีพในองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเพื่อจัดลำดับ และเชิดชูเกียรติการดำเนินงานของชมรมวิชาชีพ
ดีเด่นในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้ชมรมวิชาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้ง 
ด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2  เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของชมรมวิชาชีพในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.3  เพ่ือจัดลำดับ และเชิดชูเกียรติการดำเนินงานของชมรมวิชาชีพดีเด่นในองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

 6.1.1  ชมรมวิชาชีพต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ท้ัง
ด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
พร้อมในการรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น 
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1 ชมรมวิชาชีพ ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน  
15 ชมรมวิชาชีพ 

 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 
  8.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  2,000  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ชมรมวิชาชีพ สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้าน 

ปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 9.2  ได้มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของชมรมวิชาชีพในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.3  สามารถจัดลำดับ และเชิดชูเกียรติการดำเนินงานของชมรมวิชาชีพดีเด่นในองค์การนักวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปผลการดำเนินโครงการ จัดหาชมรมวิชาชีพดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       .................................................................... 
. 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                                   (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                             ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                         ลงชื่อ..................................................................                                                    
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
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15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 54 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อบรมคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
                                 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
                  1.2  ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาให้
นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็น
ผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนัก
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วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้มี
การดำเนินการตามระเบียบในการจัดตั้งชมรมวิชาชีพต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในชมรม
วิชาชีพ ในทุกๆ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

ในการนี้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมคณะกรรมการชมรมวิชาชีพขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ในการดำเนินการจัด
กิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงาน
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เพ่ือสร้างความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานและระเบียบว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตาม 
เป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2  เพ่ือสร้างความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานและระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบ 
ตามเป้าหมายและแผนงานได้ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพใน 
อนาคตแห่งประเทศไทยและระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค 
จันทบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 ชมรมวิชาชีพ 

 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 
  8.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  5,000  บาท 
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  2,000  บาท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ มีความรู้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและ 
แผนงานได้ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามเกณฑ์การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 9.2  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ มีความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานและระเบียบว่าด้วยองค์การนัก 
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปผลการดำเนินโครงการ อบรมคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                     (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
 

16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 55 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
      ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต นักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต 
นักเรียนนักศึกษาใหม่เป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา ให้ทราบถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับ  การปฏิบัติตนเมื่อศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ทำให้นักศึกษารู้สึกคุ้นเคยกับสถานศึกษา รวมทั้ง
ให้นักเรียนนักศึกษาได้นำหลักธรรมจากการอบรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตามระเบียบ
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้อย่างถูกต้อง 
 



-34- 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่ออบรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ให้รู้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  5.2  เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้อยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียนนักศึกษาได้รู้ทั้งหลักธรรม คำสั่งสอน ของศาสนา รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ มีความ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนผ่านการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2566 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา เมษายน - มิถุนายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ   วัดคมบาง และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
     8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000  บาท ได้แก่ 
   8.1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวช.1  จำนวน 60,000 บาท    
  8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ 
   8.2.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวส.1  จำนวน 30,000 บาท  
  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษาใหม่รู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.3  นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
             ลงชื่อ................................................................ 
                                     (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................ 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร)                                                                         
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 56 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับนักเรียน  ปวช.2 และ ปวช.3   

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ส่งเสริมกิจกรรมการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาจิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนเป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติ
ตน เมื่ออยู่ในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ทำให้นักศึกษาทำความรู้จักคุ้นเคยกับสถานศึกษารวมทั้งให้นักศึกษาได้
นำหลักธรรมจากการอบรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อผู้เรียนเหล่านี้ปฏิบัติตามระเบียบของ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้อย่างถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียมนักเรียนให้รู้กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต  ให้กับนักเรียนปัจจุบัน 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนทุกชั้นปีได้ผ่านการอบรมเพ่ือจะนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      6.1.1  นักเรียนได้รู้ทั้งหลักธรรม คำสั่งสอน ของศาสนา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          6.2.1  นักเรียนปัจจบุันทุกชั้นปีผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตปีละ 1 ครั้ง   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – ธันวาคม 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กรกฎาคม 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ               วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท  ได้แก่ 
   8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  60,000  บาท  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีอย่างชัดเจน 
 9.2  นักเรียนประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.3  นักเรียนปัจจุบันได้รับการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาจิตทุกชั้นปี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3   
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                     (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                             (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                        (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 57 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ  เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีให้สืบต่อไป เช่น ประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีวัน
ลอยกระทง วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันไหว้ครู วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา เป็นต้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียมเข้าร่วมตามประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนวันสำคัญต่าง ๆ  
 5.2  เพื่อจัดทำปลูกฝังเยาวชนให้คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
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 5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองว่าเราคือเยาวชน และจะต้องเป็นกำลังของชาติ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย 
      6.1.2  ผู้เรียนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป 
 6.2  เชิงปริมาณ 
    6.2.1  ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทุกคน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  128,580 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                128,580  บาท   
               -  วันลอยกระทง     5,000  บาท  
   -  วันพ่อแห่งชาติ     5,000  บาท 
   -  วันขึ้นปีใหม่     5,000  บาท 
   -  วันเด็กแห่งชาติ       5,000  บาท 
   -  วันมาฆบูชา       3,000  บาท 
   -  วันสงกรานต์     8,000  บาท 
   -  วันวิสาขบูชา       3,000  บาท 
   -  วันไหว้ครู    15,000  บาท 
   -  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   14,000  บาท 
   -  วันแม่แห่งชาติ          5,000  บาท 
   -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.     5,000  บาท 
   -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิ.ย.     5,000  บาท 

  -  วันสถาปนาวิทยาลัยฯ    38,580  บาท 
  -  วันสำคัญต่างๆ    12,000  บาท 

  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหารสถานศึกษาอำนวยการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 9.2  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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 9.3  ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
 9.4  ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีจะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามต่าง ๆ ไว้ 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
               ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                             (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 58 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ จำเป็นจะต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาสุขอนามัย 
สุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย จึงจัดทำ
โครงการส่งเสริมกีฬา - กรีฑา ในสถานศึกษาข้ึน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  5.2  เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และกรีฑา ภายในวิทยาลัยฯ 
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  5.3  เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.4  เพื่อให้มีตัวแทนของวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 6.2  เชิงปริมาณ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กรกฎาคม 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ               วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 41,000  บาท ได้แก่ 
     8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 41,000 บาท  
 8.2  จากรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 19,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                 ลงชือ่................................................................        

     (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                         ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                         (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 59 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬา - กรีฑา ระหว่างสถานศึกษา 
เพื ่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษา จังหวัดจันทบุรี และส ถาบันการ
อาชีวศึกษา ตามกำหนดเวลาของจังหวัดจันทบุรี 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  

 5.2  เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
     5.3  เพื่อให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    6.2.1  ได้ตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ   ระยะเวลา  ตุลาคม 2565  
    7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – ธันวาคม 2565 
    7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กรกฎาคม 2566 
    7.4  ประเมินผลโครงการ  ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
    7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1 จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  12,500  บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 12,500  บาท  
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,500  บาท ได้แก่ 
   8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 14,500 บาท  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 

     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 

            ลงชื่อ................................................................ 
                                             (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                ตำแหนง่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ......................................................................                                                    
                                                                              (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................................        

      (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 60 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษาส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬา - กรีฑา ระหว่างสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี และสถาบันการ
อาชีวศึกษา ตามกำหนดเวลาของจังหวัดจันทบุรี 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 5.2  เพื่อทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
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 5.3  เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.4  เพื่อให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    6.2.1  ได้ตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – ธันวาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน 12,500 บาท  
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,500  บาท ได้แก่ 
   8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  14,500 บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                              (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-51- 
 

โครงการที่ 61 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ประกวดต้นแบบนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ว ิทยาล ัยเทคนิคจ ันทบ ุร ี   ได ้เป ิดสอนหลักส ูตรประกาศนียบ ัตรว ิชาช ีพ และหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษามากมาย และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจึงเร่ง
เห็นถึงการปฏิบัติตนต่างๆในด้านการแต่งกาย กริยามารยาท ที่ดีในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  รวมไปถึงเป็นการ
สร้างเวทีในการแสดงออกให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่นอกเหนือจากความพิเศษทั่วๆไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียน ของสถานศึกษา จากการมีตนแบบนักเรียน นักศึกษาที่ดี 
 



-52- 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างเวทีในการแสดงออกให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 5.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ของสถานศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียน ของสถานศึกษา 
      6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็นได้ในทางท่ีเหมาะสม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทุกแผนกวิชาได้เข้าร่วมโครงการ 15 แผนกวิชา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – สิงหาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     จำนวน  5,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษามีเวทีในการแสดงออกในทางท่ีดี 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียน ของสถานศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประกวดต้นแบบนักเรียน นักศึกษา 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
  
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 62 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพของแผนกวิชา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
    4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดตั ้งชมรมวิชาชีพของแผนกวิชา เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษารู้จัก
วิธีการจัดกิจกรรม กล้าแสดงออกในการที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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    จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงให้จัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพ
ของแผนกวิชาในระดับ ปวช. 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน  
 5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม 
 5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมกับท้องถิ่นและชุมชน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางแผนกวิชาและชมรมวิชาชีพ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  นักเรียน  จำนวน  1,500  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  74,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน  74,000  บาท  
           - แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 10,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างกลฯ จำนวน   4,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างเชื่อม จำนวน   5,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน   7,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน   7,000 บาท 
           - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน   5,000 บาท 
           - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน   5,000 บาท 
           - แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน   5,000 บาท 
           - แผนกวิชาการบัญช ี จำนวน   6,000 บาท 
           - แผนกวิชาการตลาด จำนวน   4,000 บาท 
           - แผนกวิชาการเลขานุการ จำนวน   5,000 บาท 
           - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน   6,000 บาท 
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           - แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน   3,000 บาท 
           - แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี จำนวน   2,000 บาท   
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  26,000 บาท  ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 26,000  บาท 
    - แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างกลฯ จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน   1,000 บาท 
           - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน   1,000 บาท 
           - แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน   1,000 บาท 
           - แผนกวิชาการบัญช ี จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาการตลาด จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน   2,000 บาท 
           - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ จำนวน   7,000 บาท 
           - แผนกวิชาการจัดการ จำนวน   2,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางแผนกจัดขึ้นและมีความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 9.2  นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพตรงตามที่ตนเองเรียน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพของแผนกวิชา 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 63 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาการเทคนิคคอมพิวเตอร์  งานกิจกรรมและแผนกเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้  
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
   ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  
   ข้อ 1.2  นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น  
   ด้านที ่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
   ข้อ 2.2  การพัฒนาการเรียนการสอน  
   ข้อ 2.5  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
                     5.2  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
   ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา  
การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันได้กำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน  โดยมี

เจตนารมณ์ที่สำคัญ  คือ ให้ผู ้เรียนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คือมีความรู้  
ความสามารถ  ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  โดยมาตรฐาน
ในส่วนของการจัดการอาชีวศึกษา  มาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้กำหนดคุณภาพ
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ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู ้และการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ซึ่งสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งมีมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  และมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  กลุ ่มตัวบ่งชี ้มาตรการส่งเสริมเกี ่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้   
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้   พร้อมด้วยโครงสร้างและ
วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย   เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ  และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  เชื่อมโยงกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านคุณภาพ
นักศึกษา ในหัวข้อนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามสาขาวิชา และด้านการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ในหัวข้อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาต้องมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการที่มีปริมาณสื่อ เทคโนโลยี (รวมทั้งหนังสือ) 
เพียงพอ   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษารักการใฝ่หาความรู้  มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วนเพียงพอและ
ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ร่มรื่น 
สะอาด และปลอดภัย   

ทางแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ และแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว   จึงได้จัดทำโครงการประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้น    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมยูทิลิตี ้ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พ้ืนฐานการสร้างเว็บไซต์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไมโครโปรเซสเซอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์  
พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานการสร้างงานกราฟฟิกและอะนิเมชัน  พื้นฐานการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  พื้นฐานการใช้งานระบบลีนุ๊กส์  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล พื้นฐานการใช้
งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย  การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการอาชีพ  ฯลฯ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้และทักษะในการประกอบ  
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษา
เทคนิคคอมพิวเตอร์และแผนกอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบกับทางแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มี
การจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์หลากหลายวิชา โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้ผู้เรียน
ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ซึ่งสถานศึกษา
ต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ   แต่ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ยังมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่จะ
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งห้องเรียนในปีการศึกษาหน้า  ดังนั้น ผลิตผลที่ได้จากการฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
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ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงเสนอโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้น ปวช.1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
และ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2  เพื่อฝึกทักษะการตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5.3  เพื่อฝึกทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       6.1.1  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
         6.1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
        6.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวนไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 
  6.2.2  นักศึกษาชั้น ปวช. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการประกอบและบำรุงรักษา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2 จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 7.3 ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  – สิงหาคม 2566  
 7.4 สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.5 สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ  
 8.1 จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อินเทอร์เน็ต)  เป็นเงินทั้งสิ้น  245,000 บาท ได้แก่  
  8.1.1 ค่าวัสดุ    จำนวน 245,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
    9.2 คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 

9.3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นพร้อมให้ความรู้และให้บริการแก่ผู้เรียน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ  
  10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  
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11. ผู้เสนอโครงการ                                             12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน 
 ………………………………………………………                        ……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ........................................................................             ลงชื่อ................................................... 
                (นางสาวณัฐพร  จิตรไพบูลย์)                          (นายศัตราวุธ  ศรีชาติ) 
   ตำแหน่ง ประธานชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์          ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์  
13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ....................................................................... 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................ 
 
                                                           ลงชื่อ.......................................................................                                                    
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ.....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                          ลงชื่อ......................................................... ............... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 64 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ จัดสอนดนตรีไทย  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ 
                    บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
     ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยได้ถูกสั่งสมบ่มรสชาติมานานตั้งแต่สมัยบรรพ
กาล ถูกประพันธ์ขึ้นด้วยการมองเห็นคุณค่า  ความงาม ความตั้งใจของผู้ประพันธ์ บทเพลงต่างๆ จึงมีความ
งดงามและทรงคุณค่าในตัวของมันเอง ดนตรีไทยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในสมัยก่อนดนตรีเกี่ยวข้องกับวิถีชวีิต
คนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย    
    สถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่เพาะบ่มความรู้และประสบการณ์  รวมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมประเพณทีี่ดี
งามของสังคมไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ  ส่งเสริมให้เยาวชนรู้คุณค่าและรักษาศิลปะสาขานี้โดยสืบทอดฝึกเล่น
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ดนตรีไทย  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการเรียนปกติทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้
จัดตั้งชมรมดนตรีไทยเพื่อฝึกหัดสมาชิกให้สามารถเล่นดนตรีและอ่านโน้ตได้ถูกจังหวะ รวมทั้งฝึกซ้อมการ
บรรเลงแก่สมาชิกที่มีความสามารถ เพ่ือบรรเลงในงานกิจกรรม    
 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อจัดสอนดนตรีไทยให้นักเรียนสมาชิกชมรมดนตรีไทย  
5.2  เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมในเยาวชนเล่นดนตรีไทยเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ 
5.3  เพื่อบำรุงและดูแลรักษาให้เครื่องดนตรีอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
 

6. เป้าหมาย 
    6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดด้านดนตรีไทย พัฒนาทักษะ สามารถร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น  
 6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  กลุ่มนักเรียนที่สนใจและมีพ้ืนฐานทางด้านดนตรีไทย 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน   
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   ตุลาคม 2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

    8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,400 บาท ได้แก่ 
   8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน 13,400 บาท  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การดำเนินการด้านการสนับสนุนด้านการสอนดนตรีไทย 
 9.2  นักเรียนได้รับการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความ
ชำนาญ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดสอนดนตรีไทย  
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11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .............................................................                       ............................................................... 
 
      ลงชื่อ....................................................                  ลงชื่อ........................................... ................... 
                (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์)                                (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                     ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 65 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทวีวัฒน์  อินทรประเสิรฐ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
                                            นักศึกษาวิชาทหาร งานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท  
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้สิทธิประโยชน์จากการสมัครเข้าเรียนวิชาทหารเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทหาร และส่งเสริมความมีระเบียบ วินัย ความอดทน คุณธรรม ความรักชาติ 
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา พร้อมกับองค์ความรู้อื ่น ๆ จากนโยบายของหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน ซึ่งมุ่งเน้นในการฝึก หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกนายเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก และสร้างเสริมอุดมการณ์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และดํารงรักษาอุดมการณ์เอาไว้อย่าง เหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป ไม่หวั่นไหว หรือล้มเลิกอุดมการณ์
เมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาในส่วนของสายอาชีวศึกษา เข้าสู่การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหารตาม

โครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566”  
เพื่อให้การตรวจประเมินในปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผลการตรวจฯออกมา

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำเอกสาร แฟ้ม รูปเล่ม วีดีทัศน์ ภาพฉาย
นำเสนอ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ ในการรับตรวจประเมินฯ 

 

 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพ่ือพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.2  เพ่ือรักษาความเป็นมาตรฐานการตรวจประเมินฯให้คงอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีต่อไป 
 5.3  เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ความอดทน คุณธรรม ความรักชาติ ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 5.4 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายเกิดความตระหนัก จิตสํานึก และสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 5.5 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนวิชาทหารภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
       6.1.1  นักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอาสา เปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรม มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ มีจิตอาสา  
   6.1.2  สร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดจิตสำนึกขึ้นในจิตใจของตนเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
  6.1.3  ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและ  ศักดิ์ศรีในการเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และ รด.จิตอาสา 

 6.2  เชิงปริมาณ 
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       6.2.1  กองพันนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอาสา มีว ัสดุ อุปกรณ์ 
องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ พร้อมรับการตรวจประเมิน “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน
เดียวกัน” 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ            ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน       ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ          ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ                  ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ         หนว่ยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 19 ค่ายสุรสิงหนาท 
จังหวัดสระแก้ว และกองพันนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน  10,000  บาท      
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  ผลการตรวจประเมิน “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ ่งไปสู ่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี
การศึกษา 2566”ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 9.2  นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอาสา มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักชาติ มีจิตอาสา  
 9.3  นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ รด.จิตอาสา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 
ประจำปีการศึกษา 2566” 

     10.2  ผลการตรวจประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 

11. ผู้เสนอโครงการ      12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                                                        เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 

     ลงชื่อ...................................................................        ลงชื่อ...................................................................... 
            (นายทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ)       (นายทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ) 
                     ตำแหน่ง คร ู                                             ตำแหน่ง หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
  
                                                            ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 66 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกัมพล ด่านชนะ งานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    กิจกรรมลูกเสือและเนตนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งที ่บรรจุไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้มีการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 1 และเพ่ือให้หลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีการเข้าค่ายพักแรม เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการทดสอบการเรียน
การสอนของลูกเสือวิสามัญ และเป็นการทดสอบความสามารถของลูกเสือ – เนตรนารี 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีได้เข่าค่ายทดสอบความรู้และทักษะวิชา 
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     5.2  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  5.3 เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  5.4  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในคณะลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 
  5.5  เพื่อได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในแต่ละจังหวัด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ   
 6.1.1  ลูกเสือ - เนตรนารี มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
 6.1.2  ลูกเสือ - เนตรนารี มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 6.1.3  ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 6.1.4  ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 6.1.5  ลูกเสือ - เนตรนารี  รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
 6.2  เชิงปริมาณ   
   6.2.1  นักเรียนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนได้ทำกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ได้กำหนดไว้ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ         จำนวน 68,000 บาท 
  8.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุวันสถาปนาลูกเสือ-เนตรนารี   จำนวน  2,000  บาท 
  8.1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรับเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  
                  (ประดับแถบ2 และ 3 สี)                                         จำนวน 10,000 บาท 
  8.1.4  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ      จำนวน 15,000 บาท 
  8.1.5  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด       จำนวน  5,000  บาท 
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ลูกเสือ - เนตรนารี ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีอย่างชัดเจน 
 9.2  ลูกเสือ - เนตรนารี ประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 9.3  ลูกเสือ - เนตรนารี ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม   
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                       12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                                        ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ..................... 
             (นายกัมพล ด่านชนะ)                             (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์)           
    ตำแหน่ง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ               ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 67 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

          1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
          1.2 ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา     
   “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านการเมืองและ                  
ความมั่นคงของประเทศ 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย      
เป็นอย่างยิ ่ง โดยเฉพาะกลุ ่มเด็กและเยาวชนที ่เป ็นกลุ ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง 21 ล้านคน                    
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และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง 
เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับ                
การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ ่งปัจจุบันได้ใช้ชื ่อเพื ่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE                
เพื ่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน  
 

5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
 5.3  เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.4  เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
 5.5  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาชนทั่วไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  ผู้เรียนมีความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
6.1.2  ผเูรียนได้ร่วมกิจกรรมโรงการ TO BE NUMBER ONE 

 6.2  เชิงปริมาณ 
6.2.1  ผเูรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทุกคนเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  20,000  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
    9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
    9.3  นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ไปเผยแพร่เก่ียวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ.............................................................. ........                                                    
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ....................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 68 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
    ข้อที่ 1.1  นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
    3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
             1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เด่นชัด ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจัง โดยประกาศสงครามกับยาเสพติดให้มีการรวมพลังแผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้ทำ
การปราบปรามอย่างจริงจัง ให้มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  ช่วยเหลือด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และใช้
มาตรการทางการศึกษาป้องกันเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนของชุมชน เข้ามีส่วนร่วมไปในทิศทางท่ีถูกต้องมีประสิทธิภาพและให้ผลเป็นรูปธรรม    
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    ดังนั้นงานโครงการพิเศษจึงจัดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาต่อต้านยา
เสพติดโลกประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ลด ละ เลิก และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียม ลดอัดตราการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด  
 5.3  เพ่ือให้แนวทางการลด ละ เลิก สร้างภูมิคุ้มกัน และให้ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเบาะแสแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
     6.1.1  ลดอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพ่ิมจำนวนผู้ต่อต้านยาเสพติด 
 6.2  เชิงปริมาณ 
     6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมตามความคิดและความสามารถส่งผลงานเข้า
ประกวดประเภทต่าง ๆ  
     6.2.2  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ                     ระยะเวลา   ตุลาคม 2565  
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 

7.3  ดำเนินตามโครงการ   ระยะเวลา   มิถุนายน 2566 
7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
7.5  สถานที่ดำเนินการ                    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,000 บาท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  8,000 บาท 
 8.2 จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 2,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา เกิดแนวความคิดท่ีดีในการไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบ 
  9.2  ลดปัญหาการติดยาเสพติด และเพ่ิมกระแสต่อต้านเป็นที่ยอมรับในหมู่ของผู้เรียน 
  9.3  นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสำนึกร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดภายในวิทยาลัยและชุมชน 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  
 
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................... 
                                              (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                ตำแหนง่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ...................................................... ................                                                    
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 69 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รณรณค์วันเอดส์โลก 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     1.1  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เด่นชัด ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจัง โดยประกาศสงครามกับยาเสพติดให้มีการรวมพลังแผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้ทำ
การปราบปรามอย่างจริงจังให้มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดช่วยเหลือด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และใช้
มาตรการทางการศึกษาป้องกันเยาวชน นักเรียน-นักศึกษาไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และยังเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสถานศึกษาโดยให้นักเรียน-นักศึกษามีส่วนร่วมคิดทำกิจกรรมเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและได้รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์อย่างถูกต้อง  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือลดอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคเอดส์ 
    5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีป้องกันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 5.3  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงคุณภาพ 
       6.1.1  ลดอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคเอดส์เพิ่มจำนวนผู้ต่อต้านยาเสพติด และ     
โรคเอดส์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเอดส์ 
  6.2  เชิงปริมาณ 
        6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมแกนนำโรคเอดส์ ไม่น้อยกว่า 100 คน     
    

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมุติโครงการ  ระยะเวลา ตุลาคม 2565 
    7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 
    7.3  ดำเนินตามโครงการ ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
    7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา กันยายน 2566 
    7.5  สรุปโครงการ  ระยะเวลา กันยายน 2566   

7.6  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  2,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  2,000 บาท 
         หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางแผนกจัดขึ้น 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการป้องกันโรคเอดส์ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมแกนนำป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 70 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการลดสูบบุหรี่ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
  ข้อ 5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัด
กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566 เพ่ือให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่โดยให้มีประกวด
จัดบอร์ด    
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ 
 5.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ห่างไกลจากบุหรี่ และสารเสพติด 
 5.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และสารเสพติด 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ 
 6.2 เชิงปริมาณ 
   6.2.1  นักเรียน เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย จำนวน 100  คน     
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  ประชุมคณะกรรมการทำงาน ระยะเวลา  มกราคม 2566 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  25 - 31 พฤษภาคม 2566  
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลา  พฤษภาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ    ระยะเวลา  พฤษภาคม 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ    
 8.1  จากเงินงบประมาณอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000 บาท ได้แก ่
       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน  2,000 บาท       
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
 9.2  นักเรียนมีจิตสำนึกในการลด ละ เลิก สูบบุหรี่และกล้าปฏิเสธ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำการลดสูบบุหรี่ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                     (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ             ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
                ลงชื่อ................................................................ 
                                                 (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                   ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ..................................... ........................................ 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 71 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
     ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัด
กิจกรรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของการสูบบุหรี่โดยให้มีประกวดจัดบอร์ด    
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ 
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 5.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ห่างไกลจากบุหรี่ และสารเสพติด 
 5.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และสารเสพติด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ 
 6.2 เชิงปริมาณ 
   6.2.1  นักเรียน เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย จำนวน 100  คน     
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  ประชุมคณะกรรมการทำงาน ระยะเวลา  มกราคม 2566 
 7.3  ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา  พฤษภาคม 2566  
 7.4  ประเมินผล    ระยะเวลา  พฤษภาคม 2566 
 7.5  สรุปโครงการ    ระยะเวลา  พฤษภาคม 2566  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ    
 8.1  จากเงินงบประมาณอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000 บาท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน  1,000 บาท 
      หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
 9.2  นักเรียนมีจิตสำนึกในการลด ละ เลิก สูบบุหรี่และกล้าปฏิเสธ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงคว์ันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                         ลงชื่อ.......................................................................                                                    
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                 ลงชือ่..................................................... ...............        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 72 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกฤษา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     ข้อที่ 1.2 นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ  
                                  ดนตรี และกีฬา 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
                     1.1  การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆในการจัด
กิจกรรม และเพ่ือเป็นการรณรงค์ในการป้องการและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด   
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    ดังนั้นจึงจัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านนาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ขึ้น เพ่ือปลูกฝังและสร้างกระแสนิยม
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในการป้องการและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ลด ละ เลิก และ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อรณรงค์ในการป้องการและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด  
 5.3  เพ่ือเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในการป้องการและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
     6.1.1  นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด 
 6.2  เชิงปริมาณ 
     6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ 100% 
 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ                     ระยะเวลา   ตุลาคม 2565  
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 

7.3  ดำเนินตามโครงการ   ระยะเวลา   มิถุนายน 2566 
7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   มิถุนายน 2566 
7.5  สถานที่ดำเนินการ              วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000 บาท ได้แก่ 
       8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  1,000 บาท 
  หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด 
  9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
  9.3  นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการป้องการและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 73 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา 
   การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ (Public Mind) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน  ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ และ
ร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่
เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือโดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม  ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรม      
จิตสาธารณะก็คือเป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ นักเรียนจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเอง 
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โดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดทำ
โครงการจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคมให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้ เข้าใจในทฤษฎีเชิง
จริยธรรมและฝึกให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา  และมีจิตสาธารณะ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
    5.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น 
           คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
    5.3  เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา พร้อมด้วยจิตสาธารณะ 

    6.2  เชิงปริมาณ 
       6.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคได้เข้าร่วมโครงการ   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กรกฎาคม  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  สิงหาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

     8.1  จากเงินรายได้ฯ (ค่าซ่อมกิจกรรม)   
   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม  
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 

     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

         (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                           (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 74 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จันท์ใจบุญ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
  ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ                                           
                    บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีท่ีคนไทยสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นประเพณีท่ีทำให้ชาว
พุทธได้ทำบุญและระลึกถึงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ประเพณีการทำบุญตักบาตรยังเป็นประเพณีที่คนไทยให้
ความสำคัญอย่างมาก แต่เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้นมากมาย 
จึงทำให้คนไทยเข้าวัดทำบุญตักบาตรน้อยลง 
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    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดโครงการ
จันท์ใจบุญขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุี 
ได้มีการทำบุญ ตักบาตร และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดจนสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
 

5. วัตถุประสงค์  
     5.1  เพ่ือให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกัน 

 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรต่อไป 

 5.3  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระพุทธศาสนา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีความพอใจมากท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม   
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  คร ูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
   7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2566 
   7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
   7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
   7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
   7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม) 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโครงการ จันท์ใจบุญ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
             ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 75 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันโลก กำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ระดับประเทศ เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
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ออกซิเจน  อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่  
นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสืบเนื่องในโอกาสมหา
มงคลที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2566 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และให้นักเรียนนักศึกษารณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า 
และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 
 5.2  เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาส่งเสริมการปลูกป่า 
 5.3  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    
จำนวน  100 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม)  
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 

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
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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 9.2  นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9.4  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ลดปัญหาโลกร้อน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
              ลงชื่อ................................................................ 
                                            ( นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                     ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 76 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน                 
                     5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและ       
                   การบริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความ
สนใจของหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน 
จึงมีความจำเป็นอย่างที่นักเรียนนักศึกษาต้องมีความตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่าง
คุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย  จูงใจให้
นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในที่สุด งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึง
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ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้
นักเรยีนนักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.2  เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.3  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จำนวน 100 คน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม)     
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความสวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9.3   นักเรียนนักศึกษาให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
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11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................. ................................ 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
             ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 77 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ คัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน                 
                     5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและ 
                   การบริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์มาก หากไม่มีการบริหาร
จัดการขยะที่ดี จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรค ทำให้น้ำเสีย ดินเสีย อากาศเสีย และเป็นเหตุทำให้รำคาญ
เสียบรรยากาศ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน
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นักศึกษาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สามารถนำขยะไปแปรสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตลอดจนชุมชนของนักเรียนนักศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 5.2  เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร้อยละ 60 คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กันยายน  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม)   
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมากยิ่งขึ้น 
 9.3  สามารถนำขยะไปแปรสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
 9.4  สภาพบรรยากาศภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีดีขึ้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 

     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ............................................................. 
                 (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                     นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
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13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
           ลงชื่อ................................................................ 
                                            (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 78 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ธนาคารความดี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีอัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ” เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็น
การสะสมความดี มีจิตสาธารณะ เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงจัด
โครงการธนาคารความดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ทำความดีมีกำลังใจในการ
ทำความดีเพ่ือสังคมต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ทำความดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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 5.2  เพ่ือเก็บข้อมูลในการทำความดีของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และมอบเกียรติบัตร 
ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ทำความดี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทำความดี มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ทำความดี ไม่น้อยกว่า 100 คน   
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2566 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2566 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 – กันยายน  2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
     8.1 จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม) 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีจิตใจที่ดีในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีกำลังใจในการทำความดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารความดี 

 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 

     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)                    (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ          ที่ปรึกษาองค์การ 
 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 

                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                  (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                   ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                              (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                 ลงชือ่................................................................        

        (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                          (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 79 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา แสนสุทธิ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและ 
                   การบริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอด
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแตปี 
2503 ทรงเห ็นความสำคัญของการอนุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพืช ทรงดำเน ินโครงการอนุร ักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคารพืช
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พรรณ โดยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฯ และจัดสร้างธนาคาร
พืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืชในพื้นป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มี
แนวโน้มว่าใกล้สูญพันธ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก 
และการรักษาในพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางกายภาพ  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการตามพระราชดำริและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรม
พืชที่สำคัญ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้สนอง แนว
พระราชดำริฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฯ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 5.2  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
 5.3  เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  6.1.1  นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
 6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    6.2.1  นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 30 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  จัดทำโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา  ตุลาคม  2565 – สิงหาคม 2566 
 7.4  ประเมินผลโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.5  สรุปโครงการ ระยะเวลา  กันยายน  2566 
 7.6  สถานที่ดำเนินการ          วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าซ่อมกิจกรรม)   
   

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เป็นการตอบสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 9.2  สร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนังถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ทีมีอยู่ในประเทศไทย 
 9.3  เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชน 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                     12. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ..................................................................... 
 
     ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ........................................ ..................... 
                   (นายธนภัทร  คงรอด)          (นางสาวจรัสโฉม  ประทุมเหง่า)       
                       นายกองค์การฯ           ที่ปรึกษาองค์การ 

13. ความเห็นของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา............................................................................... 
 
            ลงชื่อ................................................................ 
                                              (นายกฤษฎา แสนสุทธิ์) 
                                 ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                 (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
15. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                  ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
16. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 80 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียนนักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อ 2.4 การพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2531  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จึงได้กำหนดจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา   
 5.2  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และตรวจร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติทางร่างกาย  และจิตใจ 
 5.3  เพื่อเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา 
 5.4  เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษามีบัตรบันทึกสุขภาพทุกคน 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  ตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษาทุกคนปีละ 1 ครั้ง  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565  
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤษภาคม – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

 8.1  จากเงินค่าตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยทั้งหมดเข้ารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
 9.2  เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
 9.3  นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพท่ีดีและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

  10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียนนักศึกษา 
  
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .                                                                    .............................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ...................................................... 
               (นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข)              (นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข) 
                        ตำแหน่ง ครู                                  ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                     (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 

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

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                              ลงชื่อ................................................................... .. 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 81 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน 
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มีผู ้เรียนเป็นจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทางมาเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา  รวมทั้งการฝึกงานนอกสถานที่เพื่อลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของผู้ปกครอง  งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียมผู้เรียนให้รู้จักระวังตัว และดูแลเรื่องความปลอดภัยของตนเองมากขึ้น 
 5.2  เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ เป็นการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
 5.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 
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 5.4  เพื่อให้มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เรียนและได้รับการดูแลรักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกัน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน - นักศึกษาทั้งหมดวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำปี
การศึกษา 2563  ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันอุบัติเหตุ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  ผู้เรียนคิดเป็น 100% ของจำนวนผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทำประกันอุบัติเหตุ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤษภาคม – กันยายน 2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

 8.1  จากเงินค่าประกันอุบัติเหตุ จากนักเรียน นักศึกษา  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน  นักศึกษา ในวิทยาลัยทั้งหมดทำประกันอุบัติเหตุ 
 9.2  เป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่าย  เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษา 
 9.3  มีการเฝ้าระวัง  และดูแล  ปัญหาที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

   10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  
 

11. ผู้เสนอโครงการ            12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      .                                                                    .............................................................. 
 

     ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ...................................................... 
               (นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข)              (นางสาวปุณจรีย์  เจริญสุข) 
                        ตำแหน่ง ครู                                  ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
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14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................................... . 
                                                                            (นายวีระชัย สมบิกำไร) 
                                                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 82 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา  
     4.2 ความร่วมมือกัน ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
    3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 4  ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 
       ชุมชนสังคม   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการ
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การ
ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อม
บำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ 
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ในครัวเรือน 
 5.2  พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 
 5.3  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ     
      6.1.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชี วิต
ประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
    6.1.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมอือุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันในครัวเรือน 
    6.1.3  นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
    6.1.4  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 6.2  เชิงปริมาณ    
    6.2.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำเทศบาลและอบต.   
    6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ จำนวน 25 คน 
    6.2.3  ประชาชนได้รับการบริการ อย่างน้อยจำนวน  300  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
    7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน – ธันวาคม  2565 
    7.3  ดำเนินการตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
     7.4  ติดตามและประเมินผล  ระยะเวลา   กันยายน  2566 
     7.5  รายงานผล    ระยะเวลา   กันยายน  2566 

7.6  สถานที่ดำเนินการ  อบต. หรือ เทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินงบประมาณศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center)  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ให้บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 ศูนย์  
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   9.2  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน  ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากการบูรณาการการเรียนรู้ และ
ฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์การทำงานจริงจากการปฏิบัต ิงานตามสภาพจริง Work Integrated 
Learning : WIL และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
 9.3  ประชาชนได้รับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน รายจ่าย ยืดอายุการ
ใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
 

11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นายพิษณุ  รักษาศีล)                          (นายพิษณุ  รักษาศีล)                                
                ตำแหน่ง คร ู   ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 83 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2556 

โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา  
     4.2 ความร่วมมือกัน ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
    3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 4  ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 
    ชุมชนสังคม   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เป็น 1 ใน 16 ข้อ สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้
ความสําคัญและส่งเสริม สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากระยะท่ี 1 ภารกิจ
ด้านการให้บริการเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คํา แนะนํา ด้านการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เครื่องมืออุปกรณ์ 
การประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื ่องใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปฏิบัติงานในสภาพจริง  ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2549 เน้นการซ่อม
เครื่องจักรเกษตร พัฒนาด้านสุขอนามัย และกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของชุมชน มีการพัฒนาและขยาย
จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เน้นกิจกรรมการบริการ ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรในการ
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ประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจํา วันในครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ยกระดับฝีมือช่างชุมชนจากนั้นมีการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ที่ชุมชนและนักศึกษามีผลงานดีเด่น อาทิการสร้างศูนย์ถาวร ซ่อมถึงบ้าน บริการถึงที่  (Delivery 
Service) สอนซ่อมสร้างด้วยตนเอง (Fix it by yourself) และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน(Work-
IntegratedLearning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสา 
มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องแ ละยั่งยืน 
รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญและสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ในครัวเรือน 
 5.2  พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 
 5.3  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ     
      6.1.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิต
ประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
    6.1.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันในครัวเรือน 
    6.1.3  นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
    6.1.4  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 6.2  เชิงปริมาณ    
    6.2.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
    6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ จำนวน 25 คน 
    6.2.3  ประชาชนได้รับการบริการ อย่างน้อยจำนวน  200  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา   ตุลาคม 2565 
    7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน – ธันวาคม  2565 
    7.3  ดำเนินการตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
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     7.4  ติดตามและประเมินผล  ระยะเวลา   กันยายน  2566 
     7.5  รายงานผล    ระยะเวลา   กันยายน  2566 

7.5  สถานที่ดำเนินการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินงบประมาณศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center) แบบถาวร 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ให้บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
   9.2  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน  ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากการบูรณาการการเรียนรู้ และ
ฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์การทำงานจริงจากการปฏิบัต ิงานตามสภาพจริง Work Integrated 
Learning : WIL และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
 9.3  ประชาชนได้รับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน รายจ่าย ยืดอายุการ
ใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
 
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
 
ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
             (นายพิษณุ  รักษาศีล)                         (นายพิษณุ  รักษาศีล)                                
                 ตำแหน่ง คร ู   ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                    (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 
 
 
 



-123- 
 

    
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 84 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ อาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)  

 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
     4.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา  
     4.2  ความร่วมมือกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 

 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา     
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 4  ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 
       ชุมชนสังคม   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้มีนโยบายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง
ดำเนินการ  ให้บริการประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต์และบริการอื่น ๆ   พร้อมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่  และวันสงกรานต์  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงได้ขอดำเนินการโครงการความ
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนั กงาน
คณะกรรมการ 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อดำเนินงานตาม โครงการความร่วมมือ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่  และวันสงกรานต์   
  5.2  เพื่อส่งเสริมนักเรียน / นักศึกษา  ได้มีประสบการณ์จริงและเพ่ิมทักษะในด้านอาชีพ 
  5.3  เพื่อบริการชุมชนและประชาชน ในการตรวจสภาพรถยนต์ การรณรงค์ การใช้ถนน และบริการด้าน
อ่ืน ๆ ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์   
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลฯ   
 6.2  บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถประเภทต่าง ๆ และบริการในด้านอ่ืน ๆ จำนวน  
100  คน  ต่อวัน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์เดือนมกราคม และเดือนเมษายน  2566 
 7.2  สถานที่ดำเนินการ  ปั๊ม ปตท. ไพรัชแก๊สและน้ำมัน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินงบประมาณโครงการอาชีวะอาสา แบ่งเป็น 
   8.1.1  ค่าตอบแทน/ใช้สอยและค่าวัสดุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  
   8.1.2  ค่าตอบแทน/ใช้สอยและค่าวัสดุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ศูนย์บริการอาชีวะอาสา  สามารถบริการชุมชนได้อย่างน้อยวันละ 100 คน  
 9.2  นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ได้รับประสบการณ์จริง ในการฝึกอาชีพ 
 9.3  ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอาจควบคุมการเกิดอุบัติเหตุให้อยู่ในเป้าหมายของจังหวัดจันทบุรี 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ....................................................                   ลงชื่อ..................................................... 
           (นายพิษณุ  รักษาศีล)                         (นายพิษณุ  รักษาศีล)                                
                ตำแหน่ง คร ู                      ตำแหน่ง หวัหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
    
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
  
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                              (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 85 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ อาชีวะบริการ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิษณุ  รักษาศีล  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   4.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา  
   4.2  ความร่วมมือกัน ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชน 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
             4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 4  ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 
            ชุมชนสังคม   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   จังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือให้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื ่อนที่  
ให้บริการและช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ  โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ได้ให้ความร่วมมือในการบริการตรวจเช็ค
รถจักรยานยนต์ จักรยานพระราชทาน  ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
ทำให้ประชาชนทราบถึงความมีน้ำใจที่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   ได้จัดทำโครงการ
นี้เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ในจังหวัดจันทบุรี  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน ออกให้บริการชุมชน และหน่วยงานราชการที่ขอความอนุเคราะห์ 
 5.2  เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซ่อมดูแล และแนะนำวิธีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง 
 5.3  เพ่ือซ่อมแซมจักรยานพระราชทานตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 5.4  เพื่อให้ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ฝึกประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่เรียน 
 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
    6.1.1  บริการตรวจเช็คบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมรถจักรยานยนต์  และบริการ
เช็คอุปกรณ์ภายในบ้าน 
    6.1.2  บริการซ่อมจักรยานพระราชทานในเขตโรงเรียนพ้ืนที่รับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  บริการดูแลและให้คำแนะนำเพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไม่น้อยกว่าจำนวน 100 ชิ้น 
 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการขออนุมัติ ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
    7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    ระยะเวลา  มกราคม 2566 
    7.3  รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ระยะเวลา  กุมภาพันธ์ 2566 
    7.4  จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน     ระยะเวลา  มีนาคม – กันยายน 2566 
    7.5  สรุปผลรายงานผล    ระยะเวลา  กันยายน 2566 
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท ได้แก่ 
     8.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ  จำนวน  10,000   บาท 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1  ประชาชนได้รับการบริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  
    9.2  ประชาชนเข้าใจถึงความช่วยเหลือของจังหวัดและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
    9.3  นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงในการออกร่วม
โครงการอาชีวะบริการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอาชีวะบริการ 
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11. ผู้เสนอโครงการ          12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
                                                                      …………………………………………………… 
 
ลงชื่อ....................................................                 ลงชื่อ..................................................... 
           (นายพิษณุ  รักษาศีล)                         (นายพิษณุ  รักษาศีล)                                
                ตำแหน่ง คร ู   ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 86 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ ปัจฉิมนิเทศ  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์  และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานที่ 1 ด้านผู้เรียนและสำเร็จการศึกษา 
           1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยนักเรียน ในระดับ ปวช.3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ
ในการศึกษาต่อหรือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เทคนิคในการเตรียมตัวศึกษาต่อและสมัครงาน จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งอันจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จัก
ตนเอง รวมทั ้งช่วยให้สามารถพิจารณาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื ่อเตรียมตัวศึกษาต่อและในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในการเตรียมตัวศึกษาต่อและการสมัครงาน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักตนเอง พิจารณาตนเองในทุกๆ ด้านการที่จะศึกษาต่อหรือการทำงาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียนได้สำรวจตนเองในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและสมัครงาน 
 6.2  เชิงปริมาณ 
      6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เรียนรู้เทคนิคในการ
เตรียมตัวศึกษาต่อหรือสมัครงาน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา   มกราคม  2566 
7.3  ดำเนินตามโครงการ       ระยะเวลา   กุมภาพันธ์  2566 
7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   กุมภาพันธ์  2566 
7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   มีนาคม  2566 
7.6  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
     8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 
        8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  5,000 บาท  
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการศึกษาต่อและเทคนิคการสมัครงาน 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
    10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ......................................... .............. 
              (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์)          (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์) 
                       ตำแหน่ง ครู                            ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                  (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
    
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                   ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 87 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์ และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 6.2 อัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  งานแนะแนว
จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที ่มีต่อผู ้สำเร็จการศึกษา ประจำการปี
การศึกษา 2565 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้สนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
 5.2 เพ่ือจัดระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
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 5.3 เพ่ือพัฒนาระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
 5.4 เพ่ือให้มีข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงในการผลิตนักเรียน และนักศึกษาให้สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
     6.1.1  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดเพียงใด 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  ได้ทราบภาวะ การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่ทำงานในหน่วยงาน  
สถานประกอบการ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์  2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   มีนาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   เมษายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน  5,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1  ได้ทราบภาวะ การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่ทำงานในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ....................................................... 
              (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์)          (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์) 
                       ตำแหน่ง ครู                            ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
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13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 88 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ แนะแนวการศึกษา  

 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์ และงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
     ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดการอาชีวศึกษาต้องเป็นการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการ ศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล 
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
นำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นการดำเนินการรับนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
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มีการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษา โดยวิธีการที่หลากหลายแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเส้นทางการศึกษาและอาชีพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อทางด้านการอาชีวศึกษา 
 5.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน 
และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจเส้นทางการศึกษาและอาชีพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทางด้านการอาชีวศึกษา
ได้ตามความถนัด ความสนใจ 
   6.1.2  มีสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโดยวิธีการที่หลากหลาย 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2565– กุมภาพันธ์  2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   มีนาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   เมษายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  7,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7,000 บาท 
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  15,000 บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผู้เรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการศึกษาต่อตรงตามความถนัด ความสนใจ 
 9.2  ได้สื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่หลากหลาย แผ่นพับ ป้ายประกาศ โปสเตอร์ เป็นต้น 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ แนะแนวการศึกษา  
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11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ............. 
              (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์)         (นางสาววลิาวรรณ  อำพัฒน์) 
                       ตำแหน่ง ครู                           ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

            (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 89 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการ เยี่ยมชมสถานศึกษา (Open House)  

 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์ และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
  ข้อที่ 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ข้อที่ 2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.2 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  และยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ  ซึ่งในการดำเนินงานแนะแนวฯ ให้สนองเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการแนะแนวและบริหารจัดการแผนพัฒนาการแนะแนว 
ที่เน้นการแนะแนวมิติใหม่ อันเป็นการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งส่งเสริม และสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง โดนสถานศึกษา



-140- 
 

ต้องเข้าไปมีส่วนและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมายมองเห็น
แนวทางในการศึกษาต่อ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 5.2  เพ่ือพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถจัดบริการแนะแนวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี  
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อมูลประกอบตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา 
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
    6.1.1  สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
 6.2  เชิงปริมาณ 
   6.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ได้รับการบริการศึกษาต่อทางด้านการอาชีวศึกษา  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ    ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 
 7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์  2566 
 7.4  ประเมินผล   ระยะเวลา   มีนาคม  2566 
 7.5  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   เมษายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินงบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,000 บาท 
 8.2  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  15,000 บาท 
     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผู้เรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการศึกษาต่อเพ่ือหลากหลายในคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      10.1  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา (Open House)  
 

 
 
 



-141- 
 

11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
      ............................................................                    ............................................................... 
 

     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ........................................ ............. 
             (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์)         (นางสาววลิาวรรณ  อำพัฒน์) 
                   ตำแหน่ง ครู                              ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                     (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                      ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                               (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 90 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิลาวรรณ อำพัฒน์ 
 

2.  ลักษณะโครงการ          โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ 
 3.1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 
        ข้อที่ 1.1  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
       ข้อที่ 2.4  การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
                     1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขอบข่ายงานและการ 
           เปลี่ยนแปลง  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และระบบสื่อสารต่าง ๆ                 
จึงทำให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอยู่ในกฎระเบียบ              
เมื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาอยู่ในวิทยาลัย และควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการ
จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน             
และเป็นไปในแนวเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโดขึ้นเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็น
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พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระเบียบ                   
ของทางราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
  5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 5.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ ทราบและเข้าใจ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  หนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 2,000 เล่ม 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,800  คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  จัดทำโครงการ    ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2565 
  7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา  ธันวาคม  2565 
  7.3  ดำเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา  มกราคม  2565 
  7.4  ประเมินผลโครงการ   ระยะเวลา  มีนาคม  2566 
  7.5  สรุปโครงการ     ระยะเวลา  เมษายน  2566 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา (ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา)    เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 
  8.1.1  ค่าวัสดุคู่มือนักเรียน นักศึกษา    จำนวน  120,000  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 9.3  นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 9.4  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
   10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
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11. ผู้เสนอโครงการ                 12. ความเห็นของหัวหน้างาน 
                                                   .                    ............................................................. 
 

     ลงชื่อ....................................................                     ลงชื่อ............................... ...................... 
              (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์)          (นางสาววิลาวรรณ  อำพัฒน์) 
                        ตำแหน่ง ครู                           ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 

                                                                ลงชื่อ..................................................................                                                    
                                                                                      (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     

14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 

                                                                       ลงชื่อ................................................................        
              (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 

                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
   

15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 

                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 91 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบรี ประจำปีการศึกษา 2566 

โครงการ บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวินัส  ทองเปีย้ และงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 

 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

2.4 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขอบข่ายงานและการ 
                เปลี่ยนแปลง  
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    
  สถานศึกษากำหนดความเสี่ยง 5 ด้าน ด้านที่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันทั้งครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง จัดทำแผนงาน กิจกรรม/โครงการ บริหาร
ความเสี่ยงตามที่กำหนดขึ้น และประกาศให้เป็นนโยบายในด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุม กำกับ ไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และ
กำกับ ติดตาม ดำเนินงายโดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานการเกิดเหตุการณ์ตามความเสี่ยงที่กำหนดทุกเดือน เพ่ือ
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หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก จัดทำมาตรการ กำหนดบทลงโทษของสถานศึกษา เพ่ือป้องปราบผู้เรียน
ไม่ให้กระทำผิด ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ตำรวจ เพื่อให้ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการกระทำผิด
ของผู้เรียน เพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมมือกันต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
5.2  เพ่ือป้องกันปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 

6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงในสถานศึกษา  
     6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนำข้อมูลบริหารความเสี่ยงมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการทีส่วนร่วม   
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

6.2  เชิงปริมาณ 
6.2.1  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 100 % 
6.2.2  สถานศึกษาลดปัญหาความเสี่ยง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ร้อยละ 15 ใน 

ปีงบประมาณ 2565 
 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ                     ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 
7.3  ดำเนินตามโครงการ   ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 – กรกฎาคม 2566 
7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กรกฎาคม 2566 
7.5  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
 8.1  จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,180 บาท ได้แก่ 
  8.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,180 บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สามารถลดปริมาณผู้ออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9.2  สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเปล่าทางการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 9.3  สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาในด้านการลดปริมาณผู้ออก
กลางคันหรือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้ 
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10. การติดตามและการประเมินโครงการ 
 10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 

 

11.   ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน  
                                             

     …………………………………………………… 
ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
        (นายวินัส  ทองเปีย้)                                (นายวนิัส  ทองเปีย้)                             
            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                  ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                                ลงชื่อ..................................................................                                                    
                                                                                     ( นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

           (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
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โครงการที่ 92 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบรี ประจำปีการศึกษา 2566 

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวินัส  ทองเปี้ย   งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา 

 1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

2.5 การพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
             1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

4. หลักการและเหตุผล/สภาพปัญหา    
 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาชีวศึกษา  

จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปยุ่งกับสารเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก 
โดยรอบสถานศึกษาและจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบำบัดให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ติดสารเสพติดของวิทยาลัย ที่มีการตรวจเป็น
ประจำทุกปี และการสุ่มตรวจร่วมแบหน่วยงานราชการ อาทิเช่น อำเภอเมือจันทบุรี สถานีตำรวจภูธรเมือง
จังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลปกเกล้าจันทบุรี 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดให้กับนักเรียน นักศึกษาภายใน 

อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
5.2  เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
5.3  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพ่ือใช้การสุ่มตรวจสารเสพติดของอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 5.4  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยใช้ยุทธวิธีเชิงรุกในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมาย 
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 

6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ 

6.1.1  สร้างแกนนำนักเรียน นักศึกษา ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และการให้คำแนะนำในการ 
บำบัดและเลิกใช้สารเสพติดของอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  

6.2  เชิงปริมาณ 
6.2.1  สร้างแกนนำนักเรียน นักศึกษาด้านการป้องกันปัญหาและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของ 

อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี จำนวน 70 คน 
6.2.2  เพ่ือจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ                     ระยะเวลา   ตุลาคม  2565 
7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา   มิถุนายน  2566 
7.3  ดำเนินตามโครงการ   ระยะเวลา   มิถุนายน – สิงหาคม 2566 
7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา   กันยายน 2566 
7.5  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    8.1  จากเงินงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาแกนนำกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาชีวศึกษาจังหวัด
จันทบุรี 

9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้เพ่ือป้องกันยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษาของตน 
 9.3  มีกระบวนการบำบัด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 
     10.1  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
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11.   ผู้เสนอโครงการ     12.  ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งาน                                              
     …………………………………………………… 

ลงชื่อ....................................................       ลงชื่อ................................................... 
        (นายวินัส  ทองเปี้ย)                               (นายวินสั  ทองเปี้ย)                             
            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                   ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                          ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                               (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ......................................................................... .... 
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี     
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โครงการที่ 93 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ กิจกรรมภาษาอังกฤษในวันคริสต์มาส 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายรัฒพล  ปลื้มผล  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
      ด้านที ่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อที่ 2.2  การพัฒนาการเรียนการสอน 
    ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ 
    ข้อที่ 3.2  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ 
                    บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
       เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเฉลิม
ฉลองท่ีจัดขึ้นเพ่ือแสดงถึงการประสูตรของพระเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าพระเยซู ดังนั้นชาวคริสต์จึงกำหนดให้
มีการเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระเจ้าของพวกเขาในทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ในการนี้หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ศึกษาวัฒนธรรมและภาษาที่เก่ียวกับวันคริสต์มาส 
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   ดังนั้นทางหมวดภาษาอังกฤษจึงได้ทำการจัดตั้งโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษวันคริสต์มาสขึ้น 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยววันคริสต์มาส 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 5.5  เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1 เชิงคุณภาพ 
   6.1.1  นักเรียน มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส  
 6.2  เชิงปริมาณ 
  6.2.1  มีนักเรียน และครู เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 500 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน  ระยะเวลา    พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ  ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 
 7.4  สรุปโครงการ   ระยะเวลา    ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ   หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

    8.1  จากเงินเงินรายได้ฯ (รับฝากภาษาต่างประเทศ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวน 10,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

 9.1  นักเรียนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
 9.2  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 9.3  นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส 
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11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                        ……………………….………….……………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ................................................... 
           ( นายรัฒพล  ปลื้มผล)                  (นายทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                 ตำแหน่ง คร ู                            ตำแหนง่  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................................                                                     
                                                                                (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................        

          (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย สมบัติกำไร) 

                                                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
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โครงการที่ 94 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษา ภาษาอังกฤษ (English Camp) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายรัฒพล  ปลื้มผล  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1  สถานศึกษาพระราชทาน 
       ด้านที ่2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
        ข้อที่ 2.2  การพัฒนาการเรียนการสอน 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ 
        ข้อที่ 3.2  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3  ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
       ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.5  ยุทธศาสตร์สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
       ข้อที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการ 
                    บริการวิชาการ   
 3.6  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

       ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากลที่นิยมใช้สื่อสารกันแพร่หลายทั่วโลกมากที่สุด
และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นทุกวัน ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี จึงต้องจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงและฝึกทักษะต่าง ๆ
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อย่างต่อเนื่อง หมวดภาษาอังกฤษจึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน
เพ่ือให้เกิดความชำนาญ รักสนใจในวิชาภาษาอังกฤษและเกิดทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ของ 
เจ้าของภาษา 
 5.3  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ด้วย
ความสนุกสนาน เป็นการเสริมความม่ันใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ ไม่มีความรู้สึกของการ 
การเรียนในกรอบของห้องเรียน 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง 
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และ
กิจกรรมกลุ่มใหญ ่
 5.5  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  

 6.1 เชิงคุณภาพ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 6.2  เชิงปริมาณ 

  6.2.1  มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ   ระยะเวลา    ตุลาคม 2565 
 7.2  จัดประชุมคณะทำงาน   ระยะเวลา    พฤษภาคม  - มิถุนายน 2566 
   7.3  ดำเนินตามโครงการ   ระยะเวลา    มิถุนายน 2566 
 7.4  สรุปโครงการ    ระยะเวลา    มิถุนายน 2566 
 7.5  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

    8.1 จากเงินเงินรายได้ฯ (รับฝากภาษาต่างประเทศ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ 
  8.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวน 30,000 บาท 
   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

 9.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 



-156- 
 

 9.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนาน เป็นการ
เสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ ไม่มีความรู้สึกของการการเรียนในกรอบของ
ห้องเรียน 
 9.4  นักเรียน นักศึกษา มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 
 9.5  นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

     10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ (English Camp)  
 

11. ผู้เสนอโครงการ                                  12. ความเห็นของหัวหน้า/แผนก/งานฯ 
                        ……………………….………….……………….. 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ............................................................. 
           ( นายรัฒพล  ปลื้มผล)                   (นายทวีวัฒน์   อินทรประเสริฐ) 
                 ตำแหน่ง คร ู                             ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
13. ความเห็นของรองผู้อำนวยการตามสายงาน...........เหน็ควรพิจารณาอนุมัติ............................................. 
 
                                                                      ลงชื่อ............................................................. .                                                   
                                                                                          (นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม) 
                                                                                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
14. ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ............เห็นควรพิจารณาอนุมัติ................ 
 
                                                                             ลงชื่อ............................................................. .      

                   (นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์) 
                                                                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
15. ความเห็นของผู้อำนวยการ...................................อนุมัติ.............................................................................  
 
                                                            ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                            (นายวีระชัย  สมบัติกำไร) 
                                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจัทบุรี   
                                                                                 


