
ภาคผนวก 
สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิชาการ    
1 จัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับผูเ้รียนในระดับ ปวช. และ

ระดับ ปวส. 
1,200,000 
1,600,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

รองฯทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม 

2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

10,000 
50,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

รองฯทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม 

3 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดบัภาคและระดับชาต ิ
 

20,000 
45,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

รองฯทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม 

4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน 
 

355,080 อุดหนุนกิจกรรมฯ 
 

รองฯทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลการเรยีนรู้
ตามสภาพจริง 

15,000 รายได้ฯ นายณรงค์ฤทธิ์  แหลมแก้ว 

6 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนและทดสอบ V-NET ปวช.3 4,000 รายได้ฯ นายณรงค์ฤทธิ์  แหลมแก้ว 
7 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 10,000 

10,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายณรงค์ฤทธิ์  แหลมแก้ว 

8 ปรับปรุงระบบภาพห้องโสตทัศนศกึษา 30,000 รายได้ฯ นายพิทักษ์  พรมหมโคตร 
9 ประกวดโครงงานนักเรยีน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุร ี
5,000 
25,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วาสนา ดิสสร 

10 การจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  งปม.ระยะสั้น น.ส.วาสนา  ดสิสร 
11 ปฐมนิเทศนักเรยีน นักศึกษาฝึกงาน 4,900 งปม.ทวิภาค ี นายสมพล  ผลมูล 
12 นิเทศและติดตามการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 10,000 งปม.ทวิภาค ี นายสมพล  ผลมูล 
13 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ ไม่ใช้เงิน - น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 
14 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่ ไม่ใช้เงิน - น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 
15 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร ์ 5,000 

20,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายเมธา  โยธาฤทธิ ์

16 ปรับปรุงเครื่องเสียง 20,000 รายได้ฯ นางพัชมน  สงเคราะห ์
17 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเอกสารออนไลน ์ 80,000 รายได้ฯ นายเสถียร  ไตเ่มฆ 
18 บริการการเรยีนรู้ด้วยตนเองระยะที่ 21 96,390 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายอาทิตย์ ชิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากร    

19 จัดทำป้ายโฆษณาและสื่อประชาสมัพันธ์สถานศึกษา 170,000 รายได้ฯ (รับฝากค่า
วารสาร) 

นางนราธิป  วิชัยดิษฐ 

20 แสดงมุฑติาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 20,000 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 
 
 
 
 

   



     

ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
21 ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ 50,000 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 
22 บริหารจดัการเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ประจำปี 2566 
30,000 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 

23 จัดหาวัสดุงานทะเบียน 50,000 รายได้ฯ นางวิชุดา  วงษาราษฏร์ 
24 พัฒนาระบบบัญชี และ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่าย

ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่าย
นำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

5,000 รายได้ฯ น.ส.มะลสิา  พรหมา 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 30,000 รายได้ฯ นายชัยฉลอง เดชบุรัมย ์
26 ซ่อมแซมครภุณัฑ์การศึกษา 200,000 

100,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย ์

27 จัดหาวัสดุสำนักงาน 50,000 รายได้ฯ นายสานนท์  พฤษกลำมาศ 
28 จัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดเุชื้อเพลิง 150,000 

210,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

นายพิษณุ  รักษาศีล 

29 ซ่อมแซมยานพาหนะ 150,000 รายได้ฯ นายพิษณุ  รักษาศีล 
30 การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ใชเงิน - นายรัฐวิชญ์  วรวัชร์พัฒนกุล 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    

31 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เนต็ วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุ ี 300,000 
100,000 

รายได้ฯ (ค่าเนต็) 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายฉัตรพฤกษ์  สีทิม 

32 จัดหาครภุณัฑ์จอมอนิเตอร ์ 100,800 รายได้ฯ นายฉัตรพฤกษ์  สีทิม 
33 แจ้งผลการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมด้วยบริการระบบ 

SMS 
1,218,177 รายได้ฯ (รับฝาก 

SMS) 
นางสาวประภาพร บันเทา 

34 ประกวด “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุร ี

16,000 งปม.อุดหนุนสดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

นายศักดิ์สิทธ์ิ  แกล้วกล้า 

35 สนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 

 งปม.สิ่งประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

นายศักดิ์สิทธ์ิ  แกล้วกล้า 

36 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิง
พาณิชย์" (การเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ) 

 งปม.ศูนย์บ่มเพาะฯ นายณัฐวิทย์  อุ้มรมัย ์

37 ประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาระดับ
ภาคและระดับชาต ิ

 งปม.ศูนย์บ่มเพาะ นายณัฐวิทย์  อุ้มรมัย ์

38 ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ  งปม.ศูนย์บ่มเพาะ นายณัฐวิทย์  อุ้มรมัย ์
39 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียน

อาชีวศึกษาธุรกิจเดิม 
 งปม.ศูนย์บ่มเพาะ นายณัฐวิทย์  อุ้มรมัย ์

40 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ  งปม.ความร่วมมือ นางสาวจตุพร  วงศ์จันลา 
41 จัดซื้อเก้าอ้ีห้องงานฝ่ายแผน 20,000 รายได้ฯ นายปฐมพงษ์ กางศรี 
42 จัดทำเลม่แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ

2566 
10,000 รายได้ฯ นายปฐมพงษ์ กางศรี 

     



     

ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
43 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
5,000 รายได้ฯ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธ์ิ 

44 เตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

30,000 รายได้ฯ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธ์ิ 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา    
45 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  งปม.แก้ปัญหาการ

ออกกลางคันฯ 
นางจันทนา ลัยวรรณา 

46 เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน 
นักศึกษา ช้ันปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุร ี

 งปม.แก้ปัญหาการ
ออกกลางคันฯ 

นางจันทนา ลัยวรรณา 

47 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 10,000 
20,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นางจันทนา ลัยวรรณา 

48 ประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
ระดับจังหวดั และระดบัภาค 

5,000 
18,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

49 พิธีปิดหน่วย และมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลยัเทคนิคจันทบุร ี

5,000 
15,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

50 เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา 

2,000 
3,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

51 อบรมภาวะผู้นำองค์การนักเรียน นักศึกษา 50,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
52 รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 5,000 

40,000 
รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

53 จัดหาชมรมวิชาชีพดีเด่น 2,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
54 อบรมคณะกรรมการวิชาชีพ 2,000 

5,000 
รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

55 ปฐมนิเทศ อบรมคณุธรรมจริยธรรม และพัฒนาจติ 
นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

30,000 
60,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

56 อบรมคุณธรรมจริยธรรมภายใตห้ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน ปวช.2 และปวช.3 

60,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

57 ร่วมงานวันประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวัน
สำคัญต่างๆ 

128,580 รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

58 แข่งขันกีฬาสีภายใน 19,000 
41,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

59 ร่วมแข่งขันกีฬาระดบัภาค 14,500 
12,500 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

60 ร่วมแข่งขันกีฬาระดบัชาต ิ 14,500 
12,500 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

61 ประกวดต้นแบบนักเรยีน นักศึกษา  
5,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 



ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

62 จัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพของแผนก
วิชา 

26,000 
74,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

63 ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์ 245,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายศัตราวุธ  ศรีชาต ิ
64 จัดสอนดนตรไีทย 13,400 อุดหนุนกิจกรรมฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 
65 ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน

เดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 
10,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ 

66 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 100,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกัมพล  ด่านชนะ 
67 ณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE 
 

20,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

68 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำต่อต้านยาเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE 

2,000 
8,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

69 รณรงค์วันเอดสโ์ลก 2,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
70 อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนนำการลดสูบบุหรี ่ 2,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
71 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 1,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
72 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 1,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 
73 จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม  รายได้ฯ(ค่าซ่อม

กิจกรรม) 
นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

74 จันท์ใจบุญ  รายได้ฯ(ค่าซ่อม
กิจกรรม) 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

75 รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ  รายได้ฯ (ค่าซ่อม
กิจกรรม 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

76 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  รายได้ฯ (ค่าซ่อม
กิจกรรม 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

77 คัดแยกขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  รายได้ฯ (ค่าซ่อม
กิจกรรม 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

78 ธนาคารความด ี  รายได้ฯ (ค่าซ่อม
กิจกรรม 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

79 อนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  รายได้ฯ (ค่าซ่อม
กิจกรรม 

นายกฤษฎา  แสนสุทธ์ิ 

80 ตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา 180*n ค่าตรวจสุขภาพนร.นศ นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข 
81 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 320*n ค่าประกันอุบัตเิหตุ

นร.นศ. 
นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข 

82 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center  งปม.Fix it center นายพิษณุ รักษาศลี 
83 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร  งปม.Fix it center นายพิษณุ รักษาศลี 
84 อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์  งปม.อาชีวะอาสา นายพิษณุ รักษาศลี 
85 อาชีวะบริการ 10,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายพิษณุ รักษาศลี 
86 ปัจฉิมนิเทศ 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 
87 ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 
     



     
ที ่ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
88 แนะแนวการศึกษา 1,5000 

7,000 
รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 

89 เยี่ยมชมสถานศึกษา (Open House) 15,000 
5,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 

90 จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 120,000 เงินรายได้ฯ (รับฝาก
ค่าคู่มือนักเรยีนฯ) 

น.ส.วิลาวรรณ  อำพัฒน์ 

91 บริหารความเสี่ยงด้านตา่ง ๆ 2,180 รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายเสรี  ทรัพย์ถาวร 

92 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

 งปม.รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

นายวีนัส  ทองเปี้ย 

93 กิจกรรมภาษาอังกฤษในวันคริสตม์าส 10,000 รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ) 

นายรัฒพล  ปลืม้ผล 

94 จัดกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรม 
การศึกษาภาษาอังกฤษ (English Camp) 

30,000 รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ) 

นายรัฒพล  ปลืม้ผล 

 


