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ก 

ค าน า 
  

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรีนี้ ได้
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้อง
รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร รวมถึงความ
เปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณ   

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาท่ีจะมีผล
บังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเน้นน าเสนอผลผลิตของสถานศึกษา ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแต่ละแผน
งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของชาติท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ท้ายนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ขึ้นมา หวังอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้เป็นอย่างดี 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
ค าน า                 ก 
สารบัญ                 ข 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 1.1 ปรัชญา               1 
 1.2 วิสัยทัศน์               1 
 1.3 พันธกิจ               1 
 1.4 เป้าประสงค์               1 
 1.5 เอกลักษณ์วิทยาลัย              2 
 1.6 อัตลักษณ์วิทยาลัย              2 
     

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.1 ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา           3 
 2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี             8 
 2.3 เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          9 
 2.4 สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา             9 
 2.5 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          10 
 2.6 เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา          10 

2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร           11 
2.8 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา           12 

 2.9 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา           22 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)       25 
 3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       27 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564         28 
 3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม      38 
       และแผนใช้จ่ายเงิน 
 3.5 รายละเอียดโครงการ 

โครงการท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา      45 
ประจ าปี พ.ศ.2565-2567    

โครงการท่ี 2 โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2564     50 
โครงการท่ี 3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564      54 



ค 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 4 โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา       58 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

โครงการท่ี 5 โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา      62 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

โครงการท่ี 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ     66 
การใช้งานระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา (RMS 2020) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการท่ี 7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2564         70 
โครงการท่ี 8 โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ       75 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี   
โครงการที่ 9 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ      79 

ภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปีการศึกษา 2564   
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ัน (E to E)       86 
โครงการท่ี 11 โครงการส่งเสริมจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564    91 
โครงการท่ี 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัย        95 
โครงการท่ี 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ      99 

 ประจ าปีการศึกษา 2564     
โครงการท่ี 14 โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ 2563    103 
โครงการท่ี 15 โครงการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2564  107 
โครงการท่ี 16 โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   111 
โครงการท่ี 17 โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ   115 
โครงการท่ี 18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรม   119 

 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา   

โครงการท่ี 19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ    123 
 ประจ าปีการศึกษา 2564   

โครงการท่ี 20 โครงการจัดซื้อตู้เอกสารและโต๊ะประชุม ประจ าปีงบประมาณ 2564   127 
โครงการท่ี 21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมินสถานศึกษา    131 

 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564    
โครงการท่ี 22 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน   135 

 (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้พิการ)    



ง 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 23 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   139 
 โครงการท่ี 23.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  143 
 (การเขียนแผนธุรกิจ) 
โครงการท่ี 23.2 โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ   147 
โครงการท่ี 23.3 โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานประกอบการ   151 

โครงการท่ี 24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  155 
   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการท่ี 25 โครงการติดต้ังเครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน   160 
โครงการท่ี 26 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร    164 

 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ   
โครงการท่ี 27 โครงการปรับปรุงห้องเรียน บุผนังยิปซัมห้องเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  168 

 และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 2564   
โครงการท่ี 28 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า    172 

 (หม้อแปลงไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
โครงการท่ี 29 โครงการโต๊ะ-เก้าอี้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง     176 
โครงการท่ี 30 โครงการปูกระเบ้ืองห้องเรียน 6208,6212 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   180 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ***   
โครงการท่ี 31 โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน      184 

 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   
โครงการท่ี 32 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน   188 

 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
โครงการท่ี 33 โครงการปรับปรุงกั้นผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410   192 

 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
โครงการท่ี 34 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410   196 

 (ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ) แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
โครงการท่ี 35 โครงการจัดหาวัสดุฝึกประกอบการสอนรายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์   200 

 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
โครงการท่ี 36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน แผนกวิชาการบัญชี    204 
โครงการท่ี 37 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับนักเรียน      208 
โครงการท่ี 38 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ห้อง 124 ห้อง 125)   211 

 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์     



จ 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 39 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ (ห้อง 125)       215 
 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์    

โครงการท่ี 40 โครงการจัดท าโต๊ะคอมพิวเตอร์       219 
โครงการท่ี 41 โครงการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบ แผนกเทคนิคพื้นฐาน     223 
โครงการท่ี 42 โครงการ Christmas Day        227 
โครงการท่ี 43 โครงการ Halloween Featival        231 
โครงการท่ี 44 โครงการ Engjoy Small Talking        235 
โครงการท่ี 45 โครงการ Food Talk        239 
โครงการท่ี 46 โครงการ Say by Sings         243 
โครงการท่ี 47 โครงการ Morning Talk        247 
โครงการท่ี 48 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   251 

 ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการท่ี 49 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ภาษาจีน HSK      255 
โครงการท่ี 50 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564  259 
โครงการท่ี 51 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ      263 
โครงการท่ี 52 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)      267 
โครงการท่ี 53 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจ าปีงบประมาณ 2564     271 
โครงการท่ี 54 โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพส าหรับนักเรียนท่ี   274 

 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการท่ี 55 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)   278 

 ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการท่ี 56 โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET   282 

 (Pre V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการท่ี 57 โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563   286 
โครงการท่ี 58 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      290 
โครงการท่ี 59 โครงการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือก่อนน าออกให้บริการและจัดซื้อวารสาร  294 
โครงการท่ี 60 โครงการรักการอ่าน        298 
โครงการท่ี 61 โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์   302 

 วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการท่ี 62 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ   306 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



ฉ 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 63 โครงการการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  310 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการท่ี 64 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่ือการเรียนการสอน ***    314 
โครงการท่ี 65 โครงการการพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็น "คนดีและคนเก่ง อย่างมีความสุข"  319 
โครงการท่ี 66 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  323 
โครงการท่ี 67 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2564   327 
โครงการท่ี 68 โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS 2016)     331 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการท่ี 69 โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา บริการส่งข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  335 

 (RMS 2016) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการท่ี 70 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564   339 
โครงการท่ี 71 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าสู่ตลาดแรงงาน  343 

 ปี 2563 
โครงการท่ี 72 โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา   347 

 ประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการท่ี 73 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี       351 
โครงการท่ี 74 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   355 
โครงการท่ี 75 โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564     358 
โครงการท่ี 76 โครงการน้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ  362 

 ประจ าปี 2564 
โครงการท่ี 77 โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล    366 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการท่ี 78 โครงการวัยใส วัยเกรียน เรียนเรื่องเพศ ประจ าปีงบประมาณ 2564   370 
โครงการท่ี 79 โครงการวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2564   374 
โครงการท่ี 80 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกับ อย.น้อย ประจ าปี 2564   378 
โครงการท่ี 81 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564    382 
โครงการท่ี 82 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564     386 
โครงการท่ี 83 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564     390 
โครงการท่ี 84 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   394 

 ระยะท่ี 1 (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 



ช 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง / รายการ           หน้า 
 3.3 รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 

โครงการท่ี 85 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   399 
 ระยะท่ี 2 (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการท่ี 86 โครงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทาง    404 
 และพนักงานขับรถเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 

โครงการท่ี 87 โครงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทาง    408 
 และพนักงานขับรถเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 

โครงการท่ี 88 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน       413 
โครงการท่ี 89 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      416 
โครงการท่ี 90 โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายในประจ าปี พ.ศ.2564  420 
โครงการท่ี 91 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   424 
โครงการท่ี 92 โครงการทาสีอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน (แผนกวิชาช่างยนต์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์  428 

 /ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) 
โครงการท่ี 93 โครงการจัดท ารถเข็นนักการภารโรง      432 
โครงการท่ี 94 โครงการก าแพงคอนกรีตกันดินสระน้ า ตึกอ านวยการ    435 
โครงการท่ี 95 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า       439 
โครงการท่ี 96 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า      442 
โครงการท่ี 97 โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 13 มม.      446 
โครงการท่ี 98 โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ      450 
โครงการท่ี 99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล ***      454 
โครงการท่ี 100 โครงการจัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย     458 
โครงการท่ี 101 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับสมัครเรียน) ประจ าปี พ.ศ.2564*** 462 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
1.1 ปรัชญา 
  คุณธรรมเย่ียม    = มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม 
 เป่ียมวิชา    =  มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเย่ียม 
 พัฒนาอาชีพ   =  เพื่อสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป 
 

1.2 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 

1.3 พันธกิจ 
1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและ

ของประเทศ  
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน 

นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือ

แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้  
 6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1.4 เป้าประสงค์ 
1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหารและประกอบอาชีพใน
ระดับสากล  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม 

3. ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4. บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและต่อ
ยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 



2 
 

1.5 เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
 

1.6 อัตลักษณ์วิทยาลัย 
 มีจิตบริการ 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 

2.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึน้เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัดช่องลม
จากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมได้แต่งต้ังนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงาน
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา” โดยได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบการ
เรียนปกติ 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)รุ่นแรก 1
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา       
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)  

 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน  
   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม ดังนี้   

-  หลักสูตร ปวช. 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 

 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระดับ ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระดับ ปวส. 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มดังนี้  

  -  หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

    -  หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
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พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คือ   
สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม (ธุรกิจค้าปลีก) เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.  2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

พ.ศ.  2560 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) เพิ่มดังนี้  
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสี  
2) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์  

 -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 1) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 2) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพและ
เสียง 3) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4)
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 5) สาขาวิชา
การตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์  

พ.ศ.  2563 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มดังนี้  
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 2) สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 ว่าท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
2 นายพงศ์สรณ ์ บวรสุขวัฒน์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
3 นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
4 นางนันทวัน เท่ียงธรรม รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
5 นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปวช. และ ปวส.) หลัก สูตร
วิชาชีพระยะส้ัน และหลักสูตรแกนมัธยม 
หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 

1.  ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 8 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 

   1.1 สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
   1.1 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
   1.2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) 
  2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปกติ) 
   2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
   3.1 สาขางานงานโครงสร้าง (ปกติ) 
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
   4.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
   4.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   5.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
  6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
  7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 
  8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   8.1 สาขางานช่างก่อสร้าง (ปกติ) 
  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 5 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
   1.1 สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
  2. สาขาวิชาการตลาด 
   2.1 สาขางานการตลาด (ปกติ) 
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  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
  4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
   4.1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
   5.1 สาขางานโลจิสติกส์ (ปกติ) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการโรงแรม 
   1.1 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
   1.2 สาขางานการโรงแรม Mini English Program (ปกติ) 
  2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
   2.1 สาขางานการท่องเท่ียว (ปกติ) 
  ประเภทวิชาคหกรรม 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปกติ) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

  1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 
   1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
  2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
   2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)  
  3. สาขาวิชาไฟฟ้า (ม.6, ปวช.) 
   3.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
   3.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
  4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 
   4.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
   5.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปกติ) 
  6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6, ปวช.) 
   6.1 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต (ทวิภาคี) 
  7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6, ปวช.) 
   7.1 สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ทวิภาคี) 
  8. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ม.6) 
   8.1 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (ทวิภาคี) 
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  9. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ (ม.6) 
   9.1 สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (ทวิภาคี) 
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
   1.1  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
  2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
   2.1  สาขางานการตลาด (ปกติ) 
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6, ปวช.) 
   3.1  สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)  
  4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6, ปวช.) 
   4.1 สาขางานการจัดการการขนส่ง (ทวิภาคี) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, ปวช.) 
   1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 
  2.  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ม.6, ปวช.) 
   2.1  สาขางานการท่องเท่ียว (ทวิภาคี) 

2.  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

  1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  
  2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ม.6, ปวช.) 
   2.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
  3. สาขาวิชาไฟฟ้า (ม.6, ปวช.) 
   3.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
  4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6, ปวช.) 
   4.1 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต  
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)  
   1.1  สาขางานการบัญชี 
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6, ปวช.) 
   2.1  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
  4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6, ปวช.) 
   4.1 สาขางานการจัดการการขนส่ง  
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3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 
ประเภทวิชาคหกรรม 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

  1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   1.1  วิชาเส้ือเบ้ืองต้น 
   1.2  วิชากางเกงสตรี 
   1.3  วิชาเส้ือสมัยนิยม 1 
   1.4  วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม 1  

 

2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 15/17  หมู่ท่ี 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ/เขต บางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี  รหัส  20150 
 โทรศัพท์  โทร. 038-222118 , 038-221643 
 โทรสาร   โทร. 038-221818 
 เว็บไซต์   www.pattayatech.ac.th 
 อีเมล ์   chonburi05@vec.mail.go.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่  2  งาน  - ตารางวา 
 มีอาคาร รวมท้ังส้ิน  
 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคารบริหารธุรกิจ) จ านวน   1 หลัง  20 ห้อง 
 2. อาคารส านักงานหอประชุม    จ านวน   1 หลัง   4 ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 4. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(อาคารศูนย์วิทยบริการ) จ านวน   1 หลัง   8 ห้อง 
 6. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 หลัง  40 ห้อง 
    ช่างไฟฟ้า / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 7. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวน   1 หลัง   5 ห้อง 
 8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 8)  จ านวน   1 หลัง  16 ห้อง 
 9. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์    จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 10. อาคารส านักงานเอนกประสงค์(พละศึกษา)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 11. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 12. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 13. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8   จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 14. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง  จ านวน   2 หลัง  12  ห้อง 

http://www.pattayatech.ac.th/
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 15. อาคารส านักงาน (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง  
 16. อาคารคูหาลูกเสือ     จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 17. อาคารอ านวยการ     จ านวน   1 หลัง  15 ห้อง 
 18. อาคารแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย    จ านวน    1 หลัง  14 ห้อง 
 

2.3 เครื่องหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองช้ัน  รอบเสมาธรรมจักร  
จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนและด้านล่างเป็นช่ือสถาบัน ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา คือความล้ าเลิศทางปัญญาต้ังอยู่บนรากฐานท่ีมั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาท่ีได้รับการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง  
อักษร ทุ.ส.นิ.ม  หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความด้ินรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความด้ินรนทะยานออก 
(๔) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  ความคิด

ชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และต้ังจิตมั่นชอบ 
 

2.4 สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   สีขาว – สีน ้าเงิน 
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2.5 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สุพรรณิการ์ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่น

ก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูก
บริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ 
เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว เปลือกต้นสี
น้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม 
โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อท่ี
ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบาน
พร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลือง

สด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีท้ังกลีบเด่ียวและกลีบ
ซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์ไม้งามนี้ปลูกในพื้นท่ี
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นายบรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการท่านแรกของ
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

2.6 เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ค่านิยม ล้ าเลิศ เจิดจรัส   วิสัยทัศน์ ก้าวไกล ใจสุขสม 
 อุตสาหกรรม น าวิชา น่าช่ืนชม  พาณิชย์ สมศักดิ์ศรี มีวินัย 
 ชาวชุมชนวัดหนองเกตุใหญ่  ร้อยรวมใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
 คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา   พัฒนา อาชีพ ก้องเกรียงไกร 
 สถาบัน ต่างยึดมั่นในหน้าท่ี  สามัคคี คือพลัง อันยิ่งใหญ ่
 ครูอาจารย์คือปณิธาน ประสานใจ  ผู้บริหาร รักใคร่ ใจนิยม 
 พวกเรา นักเรียน นักศึกษา  แสวงหา ความรู้ ท่ีส่ังสม 
 มีความพอเพียง ตามค าพ่อ สอนเยาวชน อุทิศตน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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2.7 แผนภูมิโครงสรา้งการบริหาร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ้านวยการ 

ว่าทีพ่ันตรีวานิช  สมชาติ 
คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ 
นักเรียน นักศกึษา 

นายบดีรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นางนันทวัน  เที่ยงธรรม 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวสมคิด  หมั่นหาดี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางประรินญา  ว่องไว 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบอย  โคตรภักดี 

งานความร่วมมอื 
นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายไกรวัฒน์  บุญชัยสวัสด์ิ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์ 

แผนกวิชาโลหะการและตรวจสอบ
โดยไม่ท าลาย 

นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

แผนกวิชาช่างเทคนคิคอมพิวเตอร ์

นางสาวสุรีย์  แย้มสรวน 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายจารึก  จารุมิตร 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

นายสง่า  คูค า 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
นายปริปูรติ  ศรีบุญเรือง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธ์ิ จูปราง 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวเอ็นดู  มังกรแสง

แก้ว 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
และการจัดการโลจิสติกส์ 

นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

นางสาวกนกชญา  ทองละมุล 

แผนกวิชาการตลาด 
นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชยัทอง 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวอรวรรณ  เกตุโชต ิ

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 

 

รองผู้อ้านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 

งานพัสดุ 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

งานอาคารสถานที่ 
นายนที  ลอยเมฆ 

งานทะเบียน 
นายสง่า  คูค า 

งานบัญชี 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ 

งานการเงิน 
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

งานบุคลากร 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

งานบริหารทั่วไป 
นางวาสนา  พานสุวรรณ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายวสันต์  อารีย์ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง 
 

งานครูที่ปรึกษา 
นายชโลมพร  แน่นหนา 

งานปกครอง 
นายจีราศักด์ิ  วุฒิศรีศิริพร 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายชาตรี  ม่วงเขาแดง 
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2.8 ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

อัตราก าลัง ปี 2564     ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

      ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร 
  

 
 ก. ข้าราชการ       21 คน 
  1 ผู้บริหาร    5  คน 
  2 ข้าราชการครู   16  คน 
  3 ข้าราชการพลเรือน   -  คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า        - คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน    -  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ค. พนักงานราชการ      27 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   27  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว      76 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   37  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน  39  คน 
 

 
 

 ซ. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง      - คน 
  1 ข้าราชการ    -  คน 
  2 ลูกจ้างประจ า    -  คน 

 
 
 
 

 

อัตราก้าลังคนของ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา         มีบุคลากรทั งสิ น  124 คน 

    จ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง มาช่วยราชการ        -      คน 
    ฉ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น        -      คน   
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ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา    119 คน 
  

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  
- ต่ ากว่า ม.6 - คน  9 คน 9 คน 
- ปวช. / ม.6 - คน   2 คน  2 คน 

- ปวส. / อนุปริญญาตรี - คน  11 คน 11 คน 

- ปริญญาตรี  68 คน   17 คน 85 คน 

- ปริญญาโท  12 คน  -  คน 12 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม  80 คน รวม 39  คน 119 คน 
 
 

ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงนิท่ีจ้าง     76   คน  
ก. ครูผูส้อน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  

- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 37 คน  37 คน 74 คน 

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  2 คน 2 คน 

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน   - คน  - คน 

รวม 37 คน รวม 39 คน 76 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ  รวม 21 คน   (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. ว่าท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ป.เอก คศ.4  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
2. นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง ป.โท คศ.3  รองผู้อ านวยการ 
3. นายพงษ์สรณ ์ บวรสุขวัฒน์ ป.โท คศ.2  รองผู้อ านวยการ 
4. นางนันทวัน เท่ียงธรรม ป.โท คศ.2  รองผู้อ านวยการ 

5. นายบดีรัฏฐ์ น่ิมเสนาะ ป.โท คศ.2  รองผู้อ านวยการ 
6. นางสาวธนภรณ์    ศิลาราช ป.โท คศ.2 การตลาด -หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
7. นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ป.โท คศ.2 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
-หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

8. นางอัญชลี บุญก่อ ป.ตร ี คศ.2 สามัญ สัมพันธ์ -หัวหน้างานบุคลากร  
9. นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ ปทส. คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
10. นายนพรัตน์ กลิ่นหอม ป.ตร ี คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้างานความร่วมมือ 
11. นางสาวสมคิด หมั่นหาดี ป.โท คศ.2 การบัญชี -หัวหน้างานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
12. นายสง่า คูค า ปทส. คศ.2 ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
แมคคาทรอนิกส ์

-หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
-หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอ
นิกส์ 
-หัวหน้างานทะเบียน 

13. นายจารึก จารุมิตร ป.โท คศ.2 ช่างไฟฟ้า -หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
14. นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์ ป.ตร ี คศ.2 ช่างกลโรงงาน -หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
15. นางแอนนา ผลไสว ป.ตร ี คศ.2 ภาษาอังกฤษ -ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 

สัมพันธ์ 
16. นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ ป.ตร ี คศ.2 ช่างเชื่อมโลหะ 

 
-หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
-หัวหน้างานพัสดุ 

17. ว่าท่ีร้อยตรี อรรถ
สิทธ์ิ 

จูปราง ป.โท คศ.2 ช่างยนต์ -หัวหน้างานหลักสูตรการเรียน
การสอน 

18. นายปริปูรติ ศรีรุง่เรือง ป.ตร ี คศ.1 ภาษาอังกฤษ -หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
19. นางสาวมณีรัตน์ บัวค า ป.ตร ี คศ.1 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
-หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ 

20. นายชาตรี ม่วงเขาแดง ป.ตร ี คศ.1 คณิตศาสตร ์ -หัวหน้างานกิจกรรม 
21. นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม ป.ตร ี คศ.1 ภาษาไทย -หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย 

-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
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ลูกจ้างประจ า  รวม   - คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

พนักงานราชการ รวม 27 คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. ว่าท่ี ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ ป.โท พนักงาราชการ สุขศึกษา -ครูประจ าแผนกวิชา (กลุ่มวิชา
สุขศึกษา) 

2. นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ ป.ตรี พนักงาราชการ การบัญชี -หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 

3. นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว ป.ตรี พนักงาราชการ สังคมศึกษา -หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 
-ครูประจ าแผนกวิชาสังคม
ศึกษา 

4. นางวาสนา พานสุวรรณ ป.ตรี พนักงาราชการ สังคมศึกษา -หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-ครูประจ าแผนกวิชาสังคม
ศึกษา 

5. นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง ป.ตรี พนักงาราชการ การบัญชี -หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
-หัวหน้างานการเงิน 

6. นางประรินญา ว่องไว ป.ตรี พนักงาราชการ การบัญชี -หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 

7. นางสาวสมฤทัย บุญก่อ ป.ตรี พนักงาราชการ การบัญชี -หัวหน้างานบัญชี 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 

8. นางสาวศศิธร อมรพันธ์ ป.โท พนักงาราชการ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

-หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 

9. นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร ป.ตรี พนักงาราชการ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

-หัวหน้างานปกครอง 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 

10. นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว ป.ตรี พนักงาราชการ ช่างไฟฟ้า -หั ว ห น้ า ง า น วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 
-ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

11. นายนที ลอยเมฆ ป.ตรี พนักงาราชการ ช่างกลโรงงาน -หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

12. นางสาวชัญญาณ์ภชั นาชัยทอง ป.โท พนักงาราชการ ธุรกิจค้าปลีก
และการ

จัดการโลจสิติกส ์

-หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
และการจัดการโลจิสติกส ์
-หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

13. นายวสันต์ อารีย์ ป.ตรี พนักงาราชการ เทคนิคยานยนต์ -หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 
-ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

14. นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า ป.ตรี พนักงาราชการ เทคนิค
อุตสาหกรรม 

-หั วห น้ าแผ นก วิ ช า เ ทค นิ ค
พ้ืนฐาน 

15. นางสาวกนกชญา ทองละมุล ป.ตรี พนักงาราชการ การโรงแรม -หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

16. นายอิสระพงศ์ มาพล ปทส. พนักงาราชการ ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
-ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานองค์การ
วิชาชีพ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

17. นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ ปทส. พนักงาราชการ ช่างยนต์ -หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
-ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

18. นายธนกิจ มากมณ ี ป.ตรี พนักงาราชการ ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
-ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

19. นางสาวพิมพิกา ยอดดี ป.ตรี พนักงาราชการ ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

20. นางสุรีย์ หนองกก ป.ตรี พนักงาราชการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

-หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

21. นายเดชา เฉยพันธ์ ป.ตรี พนักงาราชการ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

-ครูประจ าแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

22. นายบอย โคตรภักดี ป.ตรี พนักงาราชการ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

-หั ว ห น้ า ง า น ศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 

23. นายมนูญ วินทะไชย ปทส พนักงาราชการ การตรวจสอบ
โดยไม่ท าลาย 

-ครูประจ าแผนกวิชาการโลหะ
การและการตรวจสอบโดยไม่
ท าลาย 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 

24. นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร ป.ตรี พนักงาราชการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

-ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

25. นายชโลมพร แน่นหนา ป.โท พนักงาราชการ เทคนิคยานยนต์ -หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
-ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 

26. นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง ป.ตรี พนักงาราชการ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

-หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27. นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค ์ ป.ตรี พนักงาราชการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

-ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
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ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 76 คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวสายฝน พยอม ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ครูประจ าแผนก (กลุ่ ม วิชา

วิทยาศาสตร์) 

2. นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

3. นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
4. นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ห้องสมุด -หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
-ครูประจ าวิชาห้องสมุด 

5. นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ ป.โท ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ -ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 

6. นายยศภาดา ธัญญาลิขิต ป.โท ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 

-ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 

7. นางสาวกาญจนา อ่อนแสง ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย -ครูประจ าวิชาภาษาไทย 
8. Mrs. Chandra Kala Subba ป.ตร ี - ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
9. นางสาวศรีพลอย      ทะเลดอน ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
10. นางสาวฆมาภรณ ์ ก้อนทรัพย์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน -ครูประจ าแผนก วิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
11. นายพลวัฒน์ ไชยศร ี ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
12. นางสาวสุภาวดี ศิริทรัพย์อาภา ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
13. นางสาวนภัสชญา คงการุณ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
14. นางสาวเกศสุดา ศรแผลง ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เทคนิค

อุตสาหกรรม 
-ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 

15. นางสาวปุณฌรัสมิ ์ วรรธรรียชาติ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เชื่อมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
16.นายเกียรติศักด์ิ สฤษฎีชัยกุล ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เชื่อมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
17. นางสุชีรา หะสิตะ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การบัญชี -ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
18. นางสาวกัลยา  ไชยวิเชียร ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 
19. นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาธุรกิจค้า

ปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
20. นายภานุมาศ พุมมา ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21. นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
22. นายพิพัฒน์พงษ์      มะลิวรรณ์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

23. นายภัทรพล  ธนตันยะกุล ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

-ครูประจ าแผนกวิชาเมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

24. นายพีรพัฒน์ ติยวัฒน์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 

25. นายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
26. นายตุลา จันทร์ค า ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
27. นายจักรรินทร์ ชูใหม ่ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
28. นางสาวเกศร สิ่วหงวน ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
29. นายกฤษฎา กิ่งแสง ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เทคนิคยานยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
30. นางสาวอรปรียา สรรพมุข ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
31. นายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเครื่องกล 
32. นายพิชยุตย์ เบิกบาน ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง เทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
-ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

33. นางสาวอุมาพร แม่นมั่น ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การท่องเท่ียว -ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

34. นางสาวกมลธรัตน์ เอ่ียมโคกสูง ป.โท ครูอัตราจ้าง การท่องเที่ยว -ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

35. นางสาวชฎาพร สมชาติ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

36. นางสาวกรกฎ อุดมภ์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

37. นางนริศรา บุตรวงษ์ ป.ตร ี ครูอัตราจ้าง ตัดผ้า -ครูประจ าแผนกวิชาหลักสูตร
ระยะสั้น 

38. นางจิรสุตา อินทร์ภูเมศร ์ ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
39. นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจชื้น ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
40. นางสาวกรรณิกา รักความสุข ป.ตร ี - - -ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 
41. นางสุกัญญา บุญก่อ ป.ตร ี - - -ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
42. นางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์ ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
43. นางสาวศยามล อินทร์บ ารุง ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
44. นางสาวมยุรา ยุทธนาวา ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
45. นางสาวนุชจรี ศุขวินทุ ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
46. นางสาวมิ่งขวัญ เจริญย่ิง ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 
47. นายภาคภูมิ ภู่สีม่วง ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
48. นางกาญจนา          ปางชาติ ป.ตรี. - - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ศู น ย์ ข้ อ มู ล

สารสนเทศ 
-เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการ
สอน 

49. นางสาววาสนา บุญรักษา ปวส. - - -เจ้ าห น้าที่ ง าน วิ จั ย  พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
-เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

50. นางสาวกมลวรรณ สิงห์แก้ว ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
51. นางสาวทรายเงิน ทิมเที่ยง ป.ตร ี   -เจ้าหน้าท่ีงานบุคลการ 
52. นางสาวชลธิชา เดวิเลาะห์ ปวส. - - -เจ้ าหน้าที่ งานวางแผนและ

งบประมาณ 
53. นางสาวศศิพร ลงสุวรรณ ์ ปวส. - - -เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
54. นางจิราพร แย้มเอิบสิน ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
55. นางสาวน้ าอ้อย จงปลงกลาง ป.ตรี. - - -เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 
56.นางสาวปิยะกมล บุตรดา ป.ตร ี - - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร

นักเรียน นักศึกษา 
-เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

57. นางจันนิภา สมชาติ ปวส. - - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
นักเรียน นักศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

58. นายมนตรี จันทร์ต้น ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

59. นางจารุวรรณ สุ่มแช่ม ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

60. นางสาวจิดาภา นามปัญญา ป.ตร ี - - -เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

61. นางสาวระพินนาถ จุลเสวก ปวส. - - -เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

62. นางสาวนฤภร พรหมอินทร์ ป.ตร ี - - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 

63. นางสาวรจนา ประดับเสริฐ ปวส. - - -เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี.) 
ต าแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
64. นางสาวพนิตนันท์ ปาณะค า ปวช. - - -เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและการประกอบธุรกิจ 
65.นายธรรมนูญ เหนือโชติ ปวส. - - -เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานที่ 
66. นายอรรถพร สิทธิธรรม ปวช. - - -พนักงานขับรถ 
67. นายสมนึก ยศม้าว ป.ตร ี   -พนักงานขับรถ 
68. นายบุญเติม บุตรทอง ป.6 - - -นักการภารโรง 
69. นางประคอง แดงสันเทียะ ป.4 - - -นักการภารโรง 
70. นางเพ็ญศรี บุตรทอง ป.6 - - -นักการภารโรง 
71. นางประเทือง คิดรอบ ป.6 - - -นักการภารโรง 
72. นางสาวประทุมวรรณ มูลภาที ป.6 - - -นักการภารโรง 
73. นายอเนก บุญมาฉาย ป.6 - - -นักการภารโรง 
74. นายจารุวิทย์ กันทรจ ารัส ม.3 - - -นักการภารโรง 
75. นายสมศักด์ิ ศรีโชติ ป.6 - - -นักการภารโรง 
76. นายชูเกียรติ ฤาหาร ม.3 - - -นักการภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต 125 87 111 323 - - - 323

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต - - - - 74 47 121 121

 - สาขาวิชา/งาน ตัวถังและสีรถยนต 20 18 27 65 - - - 65

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล 69 63 94 226 - - - 226

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 43 - 43 43

 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมการผลิต - - - - - 27 27 27

 - สาขาวิชา/งาน โครงสราง 39 18 22 79 - - - 79

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ - - - - 16 9 25 25

 - สาขาวิชา/งาน การตรวจสอบโดยไมทําลาย - - - - - 6 6 6

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง 106 71 75 252 68 40 108 360

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟาควบคุม - - - - - 1 1 1

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพิวเตอร 40 37 52 129 - - - 129

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรฮารดแวร - - - - 22 24 46 46

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส 62 38 49 149 - - - 149

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม - - - - 9 11 20 20

 - สาขาวิชา/งาน ระบบภาพและระบบเสียง - - - - - 1 1 1

 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส 19 21 8 48 - - - 48

 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกสและหุนยนต - - - - 10 - - 10

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 72 63 76 211 37 44 81 292

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 42 15 40 97 12 1 13 110

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 72 66 68 206 - 32 32 238

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดิจิทัล - - - - 41 - 41 41

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 16 14 18 48 - - - 48

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจการบริการยานยนต - - - - - 2 2 2

 - สาขาวิชา/งาน โลจิสติกส 48 - - 48 - - - 48

 - สาขาวิชา/งาน การจัดการการขนสง - - - - 50 26 76 76

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว -

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 80 53 56 189 - - - 189

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (English Program) 34 26 10 70 - - - 70

 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - - 39 18 57 57

 - สาขาวิชา/งาน การทองเที่ยว 15 20 31 66 10 - 10 76

รวมทั้งสิ้น 859 610 737 2,206 431 289 710 2,926

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 160 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน ................

2.9 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

2.9.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2563 (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปปจจุบัน)

160

2,926

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต 120 125 87 332 - - - 332

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต - - - - 80 74 154 154

 - สาขาวิชา/งาน ตัวถังและสีรถยนต 20 20 18 58 20 - 20 20

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล 60 69 63 192 - - - 192

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 45 43 88 88

 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมการผลิต - - - - - -

 - สาขาวิชา/งาน โครงสราง 20 39 18 77 - - - 77

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ - - - - 40 16 56 56

 - สาขาวิชา/งาน การตรวจสอบโดยไมทําลาย - - - - 10 - 10 10

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง 100 106 71 277 70 68 138 415

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟาควบคุม - - - - - - - -

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพิวเตอร 40 40 37 117 - - - 117

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรฮารดแวร - - - - 20 22 42 42

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส 60 62 38 160 - - - 160

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม - - - - 20 9 29 29

 - สาขาวิชา/งาน ระบบภาพและระบบเสียง - - - - - -

 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส 20 19 21 60 - - - 60

 - สาขาวิชา/งาน หุนยนตและระบบอัตโนมัติ - - - - 30 10 40 30

 - สาขาวิชา/งาน ชางกอสราง 20 - - 20 - - - 20

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 80 72 63 215 60 37 97 312

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40 42 15 97 20 12 32 129

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 80 72 66 218 - - - 218

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดิจิทัล - - - - 60 41 101 101

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 20 16 14 50 - - - 50

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจการบริการยานยนต - - - - 10 - 10 10

 - สาขาวิชา/งาน โลจิสติกส 40 48 - 88 - - - 88

 - สาขาวิชา/งาน การจัดการการขนสง - - - - 60 50 110 110

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว -

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 80 80 53 213 - - - 213

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (English Program) 40 34 26 100 - - - 100

 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม - - - - 30 39 69 69

 - สาขาวิชา/งาน การทองเที่ยว 20 15 20 55 20 10 30 85

3. ประเภทวิชา คหกรรม -

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 - - 20 - - - 20

รวมทั้งสิ้น 880 859 610 2,329 595 431 1,026 3,287

2.9.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

ปการศึกษา 2564  (ปตอไป) 

3,287

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2564) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 160 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน ................

160
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

คาอุปกรณการ

เรียนของ

นักเรียนสาย

อาชีวศึกษา

รวม

1.โครงการ

ยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษาและ

การเรียนรู

ตลอดชีวิต

2.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3.โครงการเรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

4.โครงการ

จัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อ

คืนครูใหนักเรียน

5.โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย

ซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix It 

Center)

6.โครงการจาง

ครูวิชาชีพผู

ทรงคุณคา

7.โครงการ

บุคลากรภาครัฐ

8.โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุม

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

9.โครงการขยาย

และยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพ

มาตรฐาน

 10.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

11.โครงการ

ผลิตและพัฒนา

กําลังคน

สนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

12.โครงการ

อาชีวะตานยา

เสพติด

13.โครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

14.โครงการ

ยกระดับ

มาตรฐานทักษะ

อาชีพผูเรียน

อาชีวศึกษา

15.โครงการ

ความรวมมือ

ผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาค

การผลิตและ

บริการใน 10 

กลุม

อุตสาหกรรมหลัก

รวมทั้งสิ้น

8,296,520.00 2,635,200.00 191,300.00 406,000.00 358,080.00 11,887,100.00 6,696,380.00 37,091,715.00 379,200.00 117,600.00 371,000.00 150,000.00 743,260.00 200,000.00 104,900.00 26,000.00 1,000,000.00 20,000.00 110,000.00 400,000.00 500,000.00 47,910,055.00 59,797,155.00

 1.แผนงานพัฒนาบุคลากภาครัฐ (ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน )
6,696,380.00 6,696,380.00 6,696,380.00

 - งบบุคลากร 6,696,380.00 6,696,380.00 6,696,380.00

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

 2.แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน
713,920.00 805,300.00 68,800.00 1,588,020.00 189,600.00 58,800.00 75,000.00 323,400.00 1,911,420.00

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน 713,920.00 805,300.00 68,800.00 1,588,020.00

 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 189,600.00 58,800.00 75,000.00 323,400.00 323,400.00

 3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน
9,690,665.00 200,000.00 9,890,665.00 9,890,665.00

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน 9,690,665.00 9,690,665.00 9,690,665.00

 - งบรายจายอื่น 200,000.00 200,000.00 200,000.00

 4. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
171,000.00 104,900.00 26,000.00 110,000.00 500,000.00 911,900.00 911,900.00

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 171,000.00 104,900.00 26,000.00 110,000.00 - 500,000.00 911,900.00 911,900.00

 5. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
7,582,600.00 1,829,900.00 122,500.00 358,080.00 358,080.00 189,600.00 58,800.00 75,000.00 400,000.00 723,400.00 1,081,480.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน 1,666,400.00 1,829,900.00 122,500.00 - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน 5,916,200.00 - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - 358,080.00 358,080.00 - - - - - - - 358,080.00

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - 189,600.00 58,800.00 75,000.00 - - - 400,000.00 - - -

 6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 743,260.00 743,260.00 743,260.00

 - งบบุคลากร 609,660.00 - - - - 609,660.00 609,660.00

 - งบดําเนินงาน 133,600.00 - - - - 133,600.00 133,600.00

 - งบลงทุน - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - - - -

 - งบรายจายอื่น - - - - - - -

ผลผลิต โครงการ

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ .ศ. 2563)

แผนงาน /งบรายจาย

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2563) ผลผลิต /โครงการ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

คาอุปกรณการ

เรียนของ

นักเรียนสาย

อาชีวศึกษา

รวม

1.โครงการ

ยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษาและ

การเรียนรู

ตลอดชีวิต

2.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3.โครงการเรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

4.โครงการ

จัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อ

คืนครูใหนักเรียน

5.โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย

ซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix It 

Center)

6.โครงการจาง

ครูวิชาชีพผู

ทรงคุณคา

7.โครงการ

บุคลากรภาครัฐ

8.โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุม

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

9.โครงการขยาย

และยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพ

มาตรฐาน

 10.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

11.โครงการ

ผลิตและพัฒนา

กําลังคน

สนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

12.โครงการ

อาชีวะตานยา

เสพติด

13.โครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

14.โครงการ

ยกระดับ

มาตรฐานทักษะ

อาชีพผูเรียน

อาชีวศึกษา

15.โครงการ

ความรวมมือ

ผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาค

การผลิตและ

บริการใน 10 

กลุม

อุตสาหกรรมหลัก

รวมทั้งสิ้น

 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู

13,700,525.00 200,000.00 13,900,525.00 13,900,525.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - -

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - 200,000.00 - - - 200,000.00 200,000.00

 8. แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาค

ทางการศึกษา
13,700,525.00 13,700,525.00 13,700,525.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - - 13,700,525.00 - - - - - 13,700,525.00 13,700,525.00

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - - - - - - - -

 9. แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม
406,000.00 406,000.00 406,000.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - 406,000.00 - 406,000.00 - - - - - - - 406,000.00

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - - - - - - - -

 10. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - -

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - - - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 -

 11. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม 

และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
20,000.00 20,000.00 20,000.00

 - งบบุคลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - -

 - งบรายจายอื่น - - - - - - - - 20,000.00 - - - 20,000.00 20,000.00

แผนงาน /งบรายจาย

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2563) ผลผลิต /โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 77,275,378.00 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 11,439,610.00 บาท

                -  ยอดยกมาจากปปจจุบัน+คาดวามีรายรับในปตอไป 11,439,610.00       บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2562 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 65,835,768.00 บาท

งบบุคลากร 18,292,128.00 บาท

งบดําเนินงาน 5,206,820.00 บาท

งบลงทุน 14,901,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 24,478,560.00 บาท  

งบรายจายอื่น 2,956,360.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 77,275,378.00 บาท

งบบุคลากร 18,292,128.00 บาท

 - เงินเดือน 8,138,196.00 บาท

 - เงินวิทยะฐานะ 774,000.00 บาท

 - คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 1,860,000.00 บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,519,932.00 บาท

งบดําเนินงาน 5,206,820.00 บาท

 -  คาตอบแทน 1,319,800.00 บาท

 -  คาใชสอย 895,720.00 บาท

 -  คาวัสดุ 2,060,000.00 บาท

 -  คาสาธารณูปโภค 931,300.00 บาท

งบลงทุน 14,901,900.00 บาท

  - คาครุภัณฑ 7,995,000.00 บาท

  - คาสิ่งกอสราง 6,906,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 24,478,560.00 บาท

 -  อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและหุนยนต 406,000.00 บาท

 -  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24,000,060.00 บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500.00 บาท

งบรายจายอื่น 2,956,360.00 บาท
 -   โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 200,000.00 บาท

 -   โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center 400,000.00 บาท

 -   โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 26,000.00 บาท

 -   โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 10,000.00 บาท

 -   โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน 104,900.00 บาท

 -   โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 20,000.00 บาท

 -   โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,000,000.00 บาท

 -   โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ วิชาชีพในสถานประกอบการ 110,000.00 บาท

 -   โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 75,900.00 บาท

 -   โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 150,000.00 บาท

 -   โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 บาท

 -   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหกับนักเรียน 117,600.00 บาท

 -   โครงการตรวจสภาพความพรอมของรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถ 200,760.00 บาท

 -   โครงการอาชีวะอาสา 162,000.00 บาท

คาใชจายอื่น ๆ 5,141,700.00          บาท

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 5,297,910.00          บาท

สํารองเงินบํารุงการศึกษา 1,000,000.00          บาท

สวนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปตอไป)

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
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Jin

หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

12,359,720.00 2,635,200.00 191,300.00 406,000.00 18,292,128.00 33,884,348.00 24,000,060.00 7,951,360.00 31,951,420.00 10,439,610.00 77,275,378.00

 - งบบุคลากร 18,292,128.00 18,292,128.00 18,292,128.00

เงินเดือนขาราชการ 8,138,196.00 8,138,196.00 8,138,196.00

เงินวิทยฐานะ 774,000.00 774,000.00 774,000.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00

คาจางลูกจางประจํา

เงินอื่น ๆ

คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,519,932.00 7,519,932.00 7,519,932.00

 -  งบดําเนินงาน 2,380,320.00 2,635,200.00 191,300.00 5,206,820.00 12,443,200.00 12,443,200.00 5,141,700.00 22,791,720.00

      - คาตอบแทน 984,600.00 285,200.00 50,000.00 1,319,800.00 11,898,200.00 11,898,200.00 2,432,000.00 15,650,000.00

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)

คาตอบแทนรายเดือนลูกจางชั่วคราว 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00

คาสมทบประกันสังคม (ครู)

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 650,000.00 650,000.00 650,000.00

เงินคาสอนพิเศษ 984,600.00 285,200.00 50,000.00 1,319,800.00 1,748,200.00 1,748,200.00 2,432,000.00 5,500,000.00

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต

      - คาใชสอย 45,720.00 850,000.00 895,720.00 475,000.00 475,000.00 688,000.00 2,058,720.00

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา) 45,720.00 45,720.00 45,720.00

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 850,000.00 850,000.00 150,000.00 1,000,000.00

คาซอมรถยนตราชการ 150,000.00 150,000.00

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

คาซอมครุภัณฑ 100,000.00 100,000.00

คาซอมสิ่งกอสราง

คาจางเหมาบริการ 288,000.00 288,000.00

คาเงินสมทบประกันสังคม 475,000.00 475,000.00 475,000.00

      - คาวัสดุ 1,350,000.00 700,000.00 10,000.00 2,060,000.00 120,000.00 2,180,000.00

วัสดุสํานักงาน 310,000.00 310,000.00 310,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000.00 250,000.00 250,000.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุการศึกษา 1,100,000.00 390,000.00 10,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

วัสดุงานบานงานครัว 120,000.00 120,000.00

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 800,000.00 131,300.00 931,300.00 70,000.00 70,000.00 1,901,700.00 2,903,000.00

คาโทรศัพท 6,000.00 6,000.00 6,000.00

คาน้ําประปา 368,700.00 131,300.00 500,000.00 500,000.00

คาไฟฟา 404,300.00 404,300.00 1,895,700.00 2,300,000.00

คาไปรษณีย 21,000.00 21,000.00 21,000.00

คาอินเตอรเน็ต 70,000.00 70,000.00 70,000.00

คาเก็บขยะ 6,000.00 6,000.00

 - งบลงทุน 9,906,900.00 9,906,900.00 4,995,000.00 4,995,000.00 14,901,900.00

  3.1 ครุภัณฑ
       -ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

หุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

       -ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร 595,000.00 595,000.00 595,000.00



30

Jin

หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

       -ชุดปฏิบัติการ PLC ควบคุมซอรฟแวร

สถานีกระบวนจําลอง 3 มิติ

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

       -ชุดฝกระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00

  3.2 สิ่งกอสราง

          อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ชั้น 6,906,900.00 6,906,900.00 6,906,900.00

 - งบเงินอุดหนุน 72,500.00 406,000.00 478,500.00 7,033,440.00 7,033,440.00 7,511,940.00

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและหุนยนต 406,000.00 406,000.00 406,000.00

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500.00 72,500.00 72,500.00

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,033,440.00 7,033,440.00 7,033,440.00

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน

 - งบรายจายอื่น 2,956,360.00 2,956,360.00 2,956,360.00

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม

ผูเรียนอาชีวศึกษา

     -กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

140,000.00 140,000.00 140,000.00

     -กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)

50,000.00 50,000.00 50,000.00

     -กิจกรรมศึกษาดูงานบมเพาะการเปน

ผูประกอบการ

10,000.00 10,000.00 10,000.00

โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน

นักศึกษาที่ยากจน

10,000.00 10,000.00 10,000.00

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center 

400,000.00 400,000.00 400,000.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อาชีวศึกษา

26,000.00 26,000.00 26,000.00

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู

คุณภาพมาตรฐาน

104,900.00 104,900.00 104,900.00

โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 20,000.00

โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

110,000.00 110,000.00 110,000.00

โครงการครงการการพัฒนาสมรรถนะครู

อาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ วิชาชีพใน

สถานประกอบการ

75,900.00 75,900.00 75,900.00

โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 150,000.00 150,000.00 150,000.00

โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00 379,200.00 379,200.00

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหกับ

นักเรียน

117,600.00 117,600.00 117,600.00

โครงการตรวจสภาพความพรอมของรถโดยสาร

ประจําทางและพนักงานขับรถ

200,760.00 200,760.00 200,760.00

โครงการอาชีวะอาสา 162,000.00 162,000.00 162,000.00

 - โครงการ 4,523,420.00 4,523,420.00 5,297,910.00 9,821,330.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําป พ.ศ.2565-2567

100,000.00 100,000.00 100,000.00

โครงการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิค

พัทยา ประจําป 2564

3,400.00 3,400.00 3,400.00

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564

20,020.00 20,020.00 20,020.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค

พัทยา ปงบประมาณ พ.ศ.2564

5,000.00 5,000.00 5,000.00

โครงการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอร

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปงบประมาณ พ.ศ.2564

371,200.00 371,200.00 628,800.00 1,000,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศและการใชงานระบบการบริหาร

การจัดการอาชีวศึกษา (RMS 2020) 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

15,000.00 15,000.00

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2564 500,000.00 500,000.00 500,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัย 10,000.00 10,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ

ทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2564

60,000.00 60,000.00

โครงการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําปการศึกษา 2564

19,000.00 19,000.00 19,000.00

โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับ

รางวัลพระราชทาน

100,000.00 100,000.00 100,000.00

โครงการจัดทําสรุปเลมรายงานผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ

27,800.00 27,800.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสําหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

20,000.00 20,000.00 20,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําตามมาตรฐาน

วิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2564

20,000.00 20,000.00 20,000.00
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดซื้อตูเอกสารและโตะประชุม ประจําป

งบประมาณ 2564

110,000.00 110,000.00 110,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการประเมิน

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป

การศึกษา 2564

16,000.00 16,000.00

โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

 สําหรับสํานักงาน ประจําปการศึกษา 2564

16,000.00 16,000.00

โครงการติดตั้งเครื่องเจียรตั้งโตะ 66,900.00 66,900.00 66,900.00

โครงการปรับปรุงไฟฟาและระบบแสงสวาง

ภายในอาคารแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

100,000.00 100,000.00 100,000.00

โครงการปรับปรุงหองเรียน บุผนังยิปซัมหองเรียน

 แผนกวิชาไฟฟากําลังและแผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ 2564

250,000.00 250,000.00 250,000.00

โครงการซอมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสง

และจายไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา) วิทยาลัยเทคนิค

65,000.00 65,000.00 65,000.00

โครงการโตะ-เกาอี้ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 40,000.00 40,000.00

โครงการปูกระเบื้องหองเรียน 6208,6212 แผนก

วิชาชางไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2564

91,000.00 91,000.00

โครงการซอมแซมฝาเพดานอาคารโรงฝกงาน 4 

ชั้น แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

500,000.00 500,000.00

โครงการซอมแซมปรับปรุงดาดฟาชั้น 5 อาคาร

โรงฝกงาน 4 ชั้น แผนกวิชาชางเทคนิค

250,000.00 250,000.00

โครงการปรับปรุงกั้นผนังหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 6409 และ 6410 แผนกวิชาชาง

เทคนิคคอมพิวเตอร

160,000.00 160,000.00 160,000.00

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

6409 และ 6410 (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

112,000.00 112,000.00 112,000.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดหาวัสดุฝกประกอบการสอนรายวิชา

งานบริการคอมพิวเตอร? แผนกวิชาชางเทคนิค

คอมพิวเตอร

500,000.00 500,000.00 500,000.00

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน แผนกวิชาการ

บัญชี

22,400.00 22,400.00 22,400.00

โครงการจัดซื้อโตะ เกาอี้สําหรับนักเรียน แผนก

วิชาการตลาด

70,000.00 70,000.00 70,000.00

โครงการปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ   

(หอง 124 หอง 125) แผนกวิชาธุรกิจคาปลีกและ

การจัดการโลจิสติกส

60,000.00 60,000.00 60,000.00

โครงการจัดซื้อโตะเรียน (หอง 125) แผนกวิชา

ธุรกิจคาปลีกและการจัดการโลจิสติกส

70,000.00 70,000.00 70,000.00

โครงการจัดทําโตะคอมพิวเตอร 160,000.00 160,000.00

โครงการจัดซื้อโตะเขียนแบบ แผนกเทคนิคพื้นฐาน 60,000.00 60,000.00 60,000.00

โครงการ Christmas Day 1,000.00 1,000.00

โครงการ Halloween Featival 1,000.00 1,000.00

โครงการ Engjoy Small Talking 19,500.00 19,500.00

โครงการ Food Talk 1,500.00 1,500.00

โครงการ Say by Sings 1,500.00 1,500.00

โครงการ Morning Talk 1,500.00 1,500.00

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

10,000.00 10,000.00

โครงการเตรียมความพรอมสูภาษาจีน HSK 5,000.00 5,000.00

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา 220,600.00 220,600.00 220,600.00

โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ 479,700.00 479,700.00 479,700.00

โครงการเปดบานวิชาการ (Open House) 200,000.00 200,000.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการทดสอบความรูและความถนัดทาง

วิชาชีพสําหรับนักเรียนที่เขาศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 1 ประจําป

การศึกษา 2564

4,000.00 4,000.00

โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ 

V-NET (Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 2564

5,000.00 5,000.00

โครงการการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติดาน

อาชีวศึกษา V-NET (Pre V-NET) ประจําป

การศึกษา 2563

3,000.00 3,000.00

โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประจําปการศึกษา 2563

33,500.00 33,500.00

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 46,000.00 46,000.00

โครงการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือกอนนําออก

ใหบริการและจัดซื้อวารสาร

30,000.00 30,000.00

โครงการรักการอาน 2,500.00 2,500.00

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออก

ฝกประสบการณอาชีพ ประจําปงบประมาณ 

7,000.00 7,000.00

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานสื่อการเรียนการ

สอน ***

85,000.00 85,000.00

โครงการการพัฒนาสมาชิกองคการใหเปน "คนดี

และคนเกง อยางมีความสุข"

954,200.00 954,200.00 954,200.00

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564

24,000.00 24,000.00 24,000.00

โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS 

2016) ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2564

88,000.00 88,000.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา บริการสง

ขาวสารอิเล็กทรอนิกส

(RMS 2016) ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2564

770,000.00 770,000.00

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2564

12,000.00 12,000.00

โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

2562 เขาสูตลาดแรงงานป 2563

3,000.00 3,000.00 3,000.00

โครงการปจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษา

กอนสําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

107,110.00 107,110.00

โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 8,000.00 8,000.00

โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564

120,000.00 120,000.00

โครงการตรวจสุขภาพ 

ประจําปการศึกษา 2564

258,000.00 258,000.00

โครงการนอมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

วันพอและวันแมแหงชาติ

2,000.00 2,000.00 2,000.00

โครงการซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณในการปฐม

พยาบาล

50,000.00 50,000.00

โครงการวัยใส วัยเกรียน เรียนเรื่องเพศ

ประจําปงบประมาณ 2564

1,000.00 1,000.00

โครงการวัยใส รวมใจตานภัยยาเสพติด

ประจําปงบประมาณ 2564

1,000.00 1,000.00

โครงการสงเสริมสุขอนามัย ใสใจสุขภาพกับ

 อย.นอย ประจําป 2564

1,000.00 1,000.00
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
บุคลากรภาครัฐ รวม

โครงการสนับสนุน

คาใชจายตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อื่นๆ ตามนโยบาย 

สอศ.
รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร 

ประจําปงบประมาณ 2564

1,000.00 1,000.00

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,000.00 22,000.00

โครงการสงเสริมการจัดทําระบบการควบคุม

ภายใน

โครงการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564

130,000.00 130,000.00

โครงการทาสีอาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น (แผนกวิชา

ชางยนต/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางไฟฟากําลัง/ชาง

เทคนิคคอมพิวเตอร)

500,000.00 500,000.00

โครงการจัดทํารถเข็นนักการภารโรง 35,000.00 35,000.00 35,000.00

โครงการกําแพงคอนกรีตกันดินสระน้ํา 

ตึกอํานวยการ

400,000.00 400,000.00

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา 47,400.00 47,400.00

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไฟฟา 15,000.00 15,000.00

โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา ขนาด 13 มม. 2,800.00 2,800.00

โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา 3 ระบบ 12,000.00 12,000.00

โครงการจัดหาครุภัณฑกลองดิจิตอล *** 150,000.00 150,000.00

โครงการจัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธวิทยาลัย 250,000.00 250,000.00

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ (ปายรับสมัคร

เรียน) ประจําป พ.ศ.2564***

80,000.00 80,000.00

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 

กระทรวง พื้นที่

1,000,000.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 50,428,810 2,768,610 2,740,550 4,770,200 10,279,36 5,572,023 6,471,277 2,522,060 14,565,360 5,440,330 3,164,015 8,248,150 16,852,495 2,670,655 3,456,550 2,604,390 50,428,810

1 งานตามภาระงานประจํา 37,693,620 1,848,750 2,296,750 3,993,750 8,139,250 4,634,243 6,096,877 1,828,750 12,559,870 1,927,750 1,878,750 7,808,750 11,615,250 1,903,750 1,918,750 1,556,750 37,693,620

1.1 งบดําเนินงาน 22,791,720 1,848,750 2,296,750 1,898,750 6,044,250 1,899,470 1,924,750 1,828,750 5,652,970 1,927,750 1,878,750 1,908,750 5,715,250 1,903,750 1,918,750 1,556,750 22,791,720

1.2 งบลงทุน 14,901,900 2,095,000 2,095,000 2,734,773.43 4,172,126.57 6,906,900 5,900,000 5,900,000 14,901,900

 ครุภัณฑ

  -ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

หุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

  -ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร 595,000 595,000 595,000 595,000

  -ชุดปฏิบัติการ PLC ควบคุมซอรฟแวร

สถานีกระบวนจําลอง 3 มิติ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

  -ชุดฝกระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

 สิ่งกอสราง

   อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ชั้น 6,906,900 2,734,773.43 4,172,126.57 6,906,900. 6,906,900

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 9,778,830 863,460 387,400 720,050 1,970,910 700,000 318,000 451,910 1,469,910 3,289,800 1,228,865 357,000 4,875,665 660,505 150,600 651,240 9,778,830

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําป พ.ศ.

2565-2567

งานวางแผนฯ 100,000 100,000 100,000 100,000

2.2 โครงการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจําป 2564

งานวางแผนฯ 3,400 3,400 3,400 3,400

2.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564

งานวางแผนฯ 20,020 20,020 20,020 20,020

2.4 โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปงบประมาณ พ .ศ.

งานศูนยขอมูล 5,000 5,000 5,000

2.5 โครงการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอร

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปงบประมาณ พ .ศ.

งานศูนยขอมูล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศและการใชงานระบบ

การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา (RMS 

2020) ปงบประมาณ พ.ศ.2564

งานศูนยขอมูล 15,000 15,000 15,000 15,000

2.7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ประจําป พ .ศ.2564 งานศูนยขอมูล 500,000 500,000 500,000 500,000

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัย งานวิจัยฯ 10,000 10,000 10,000 10,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ /ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา /โครงการ /กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ .ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   จังหวัดชลบุรี

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

บทความทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 

งานวิจัยฯ 60,000 60,000 60,000 60,000

2.10 โครงการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําปการศึกษา 2564

งานประกันฯ 19,000 19,000 19,000

2.11 โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อ

รับรางวัลพระราชทาน

งานประกันฯ 100,000 100,000 100,000 100,000

2.12 โครงการจัดทําสรุปเลมรายงานผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ

งานประกันฯ 27,800 27,800 27,800

2.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสําหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

งานประกันฯ 20,000 20,000 20,000 20,000

2.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําตาม

มาตรฐานวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2564

งานประกันฯ 20,000 20,000 20,000 20,000

2.15 โครงการจัดซื้อตูเอกสารและโตะประชุม งานประกันฯ 110,000 110,000 110,000 110,000

2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองรับการ

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

งานประกันฯ 16,000 16,000 16,000 16,000

2.17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค สําหรับสํานักงาน ประจําป

งบประมาณ 2564

งานสงเสริมฯ 16,000 16,000 16,000

2.18 โครงการติดตั้งเครื่องเจียรตั้งโตะ แผนกชางกล 66,900 66,900 66,900 66,900

2.19 โครงการปรับปรุงไฟฟาและระบบแสงสวาง

ภายในอาคารแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

แผนกชางเชื่อม 100,000 100,000 100,000 100,000

2.20 โครงการปรับปรุงหองเรียน บุผนังยิปซัม

หองเรียน แผนกวิชาไฟฟากําลังและแผนก

วิชาชางอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ 

แผนกชางไฟฟา 250,000 250,000 250,000 250,000

2.21 โครงการซอมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สงและจายไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา) 

แผนกชางไฟฟา 65,000 65,000 65,000 65,000

2.22 โครงการโตะ-เกาอี้ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง แผนกชางไฟฟา 40,000 40,000 40,000 40,000

2.23 โครงการปูกระเบื้องหองเรียน 6208,6212 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ประจําป

งบประมาณ 2564 ***

แผนกชางไฟฟา 91,000 91,000 91,000 91,000

2.24 โครงการซอมแซมฝาเพดานอาคารโรงฝกงาน

 4 ชั้น แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

แผนกเทคนิคคอมฯ 500,000 500,000 500,000 500,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.25 โครงการซอมแซมปรับปรุงดาดฟาชั้น 5 

อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น แผนกวิชาชาง

เทคนิคคอมพิวเตอร

แผนกเทคนิคคอมฯ 250,000 250,000 250,000 250,000

2.26 โครงการปรับปรุงกั้นผนังหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 6409 และ 6410 แผนกวิชา

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร

แผนกเทคนิคคอมฯ 160,000 160,000 160,000 160,000

2.27 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

 6409 และ 6410 (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

แผนกเทคนิคคอมฯ 112,000 112,000 112,000 112,000

2.28 โครงการจัดหาวัสดุฝกประกอบการสอน

รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร แผนกวิชา

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร

แผนกเทคนิคคอมฯ 500,000 500,000 500,000 500,000

2.29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน แผนก

วิชาการบัญชี

แผนกบัญชี 22,400 22,400 22,400 22,400

2.30 โครงการจัดซื้อโตะ เกาอี้สําหรับนักเรียน 

แผนกวิชาการตลาด

แผนกการตลาด 70,000 70,000 70,000 70,000

2.31 โครงการปรับปรุงหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ   (หอง 124 หอง 125) 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีกและการจัดการโลจิ

แผนกโลจิสติกส 60,000 60,000 60,000 60,000

2.32 โครงการจัดซื้อโตะเรียน (หอง 125) แผนก

วิชาธุรกิจคาปลีกและการจัดการโลจิสติกส

แผนกโลจิสติกส 70,000 70,000 70,000 70,000

2.33 โครงการจัดทําโตะคอมพิวเตอร แผนกคอมฯธุรกิจ 160,000 160,000 160,000 160,000

2.34 โครงการจัดซื้อโตะเขียนแบบ แผนกเทคนิค

พื้นฐาน

แผนกเทคนิค

พื้นฐาน

60,000 60,000 60,000 60,000

2.35 โครงการ Christmas Day แผนกสามัญ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.36 โครงการ Halloween Featival แผนกสามัญ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.37 โครงการ Engjoy Small Talking แผนกสามัญ 19,500 19,500 19,500 19,500

2.38 โครงการ Food Talk แผนกสามัญ 1,500 1,500 1,500 1,500

2.39 โครงการ Say by Sings แผนกสามัญ 1,500 1,500 1,500 1,500

2.40 โครงการ Morning Talk แผนกสามัญ 1,500 1,500 1,500 1,500

2.41 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

แผนกสามัญ 10,000 10,000 10,000 10,000

2.42 โครงการเตรียมความพรอมสูภาษาจีน HSK แผนกสามัญ 5,000 5,000 5,000 5,000

2.43 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน 

นักศึกษาใหม

งานหลักสูตร 220,600 220,600 220,600

2.44 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ งานหลักสูตร 479,700 100,000 100,000 379,700 379,700 479,700
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.45 โครงการเปดบานวิชาการ (Open House) งานหลักสูตร 200,000 200,000 200,000 200,000

2.46 โครงการทดสอบความรูและความถนัดทาง

วิชาชีพสําหรับนักเรียนที่เขาศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2564

งานวัดผลฯ 4,000 4,000 4,000 4,000

2.47 โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ 

V-NET (Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 

งานวัดผลฯ 5,000 5,000 5,000 5,000

2.48 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร งานวิทยบริการ 46,000 46,000 46,000 46,000

2.49 โครงการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือกอน

นําออกใหบริการและจัดซื้อวารสาร

งานวิทยบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000

2.50 โครงการรักการอาน งานวิทยบริการ 2,500 2,500 2,500 2,500

2.51 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอน

ออกฝกประสบการณอาชีพ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

งานทวิภาคี 7,000 3,500 3,500 3,500 3,500 7,000

2.52 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานสื่อการเรียน

การสอน ***

งานทวิภาคี 85,000 85,000 85,000

2.53 โครงการการพัฒนาสมาชิกองคการใหเปน 

"คนดีและคนเกง อยางมีความสุข "

งานกิจกรรม 954,200 103,040 151,100 40,550 294,690 83,300 93,000 20,900 197,200 20,365 105,000 125,365 103,905 79,600 153,440 954,200

2.54 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา 24,000 12,000 12,000 12,000 12,000 24,000

2.55 โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS 

2016) ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2564

งานครูที่ปรึกษา 88,000 88,000 88,000 88,000

2.56 โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 

บริการสงขาวสารอิเล็กทรอนิกส

งานปกครอง 770,000 70,000 70,000 70,000 210,000 70,000 70,000 70,000 210,000 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000 70,000 770,000

2.57 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2564

งานปกครอง 12,000 12,000 12,000 12,000

2.58 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ป

การศึกษา 2562 เขาสูตลาดแรงงานป 2563

งานแนะแนว 3,000 3,000 3,000 3,000

2.59 โครงการปจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน 

นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

งานแนะแนว 107,110 107,110 107,110 107,110

2.60 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี งานแนะแนว 8,000 8,000 8,000

2.61 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2564

งานแนะแนว 120,000 120,000 120,000 120,000

2.62 โครงการตรวจสุขภาพ 

ประจําปการศึกษา 2564

งานสวัสดิการฯ 258,000 258,000 258,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.63 โครงการนอมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระ

เกียรติวันพอและวันแมแหงชาติ

งานสวัสดิการฯ 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

2.64 โครงการซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณในการ

ปฐมพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2564

งานสวัสดิการฯ 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

2.65 โครงการวัยใส วัยเกรียน เรียนเรื่องเพศ

ประจําปงบประมาณ 2564

งานสวัสดิการฯ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.66 โครงการวัยใส รวมใจตานภัยยาเสพติด

ประจําปงบประมาณ 2564

งานสวัสดิการฯ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.67 โครงการสงเสริมสุขอนามัย ใสใจสุขภาพกับ

 อย.นอย ประจําป 2564

งานสวัสดิการฯ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.68 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร 

ประจําปงบประมาณ 2564

งานสวัสดิการฯ 1,000 1,000 1,000 1,000

2.69 โครงการจัดซื้ครุภัณฑคอมพิวเตอร งานการเงิน 16,000 16,000 16,000 16,000

2.70 โครงการสงเสริมการจัดทําระบบการควบคุม

ภายใน

งานบัญชี

2.71 โครงการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา 

ประจําป

งานทะเบียน 130,000 130,000 130,000 130,000

2.72 โครงการทาสีอาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น (แผนก

วิชาชางยนต/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางไฟฟา

กําลัง/ชางเทคนิคคอมพิวเตอร)

งานอาคารฯ 500,000 500,000 500,000 500,000

2.73 โครงการจัดทํารถเข็นนักการภารโรง งานอาคารฯ 35,000 35,000 35,000 35,000

2.74 โครงการกําแพงคอนกรีตกันดินสระน้ํา งานอาคารฯ 400,000 400,000 400,000 400,000

2.75 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา งานอาคารฯ 47,400 47,400 47,400 47,400

2.76 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไฟฟา งานอาคารฯ 15,000 15,000 15,000 15,000

2.77 โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา ขนาด 13 มม. งานอาคารฯ 2,800 2,800 2,800 2,800

2.78 โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา 3 ระบบ งานอาคารฯ 12,000 12,000 12,000 12,000

2.79 โครงการจัดหาครุภัณฑกลองดิจิตอล *** งานประชาสัมพันธ 150,000 150,000 150,000

2.80 โครงการจัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ 250,000 125,000 125,000 125,000 250,000

2.81 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ (ปายรับ

สมัครเรียน) ประจําป พ.ศ.2564***

งานประชาสัมพันธ 80,000 80,000 80,000 80,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 2,956,360 56,400 56,400 56,400 169,200 237,780 56,400 241,400 535,580 222,780 56,400 82,400 361,580 106,400 1,387,200 396,400 2,956,360

3.1 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

งานสงเสริมฯ

     -กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

งานสงเสริมฯ 140,000 140,000 140,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

     -กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)

งานสงเสริมฯ 50,000 50,000 50,000

     -กิจกรรมศึกษาดูงานบมเพาะการเปน

ผูประกอบการ

งานสงเสริมฯ 10,000 10,000 10,000

3.2 โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน

นักศึกษาที่ยากจน

งานสงเสริมฯ 10,000 10,000 10,000

3.3 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center 

Thailand 4.0)

งานโครงการพิเศษฯ 400,000 200,000 200,000 200,000 400,000

3.4 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

งานครูที่ปรึกษา 26,000 26,000 26,000 26,000

3.5 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

งานทวิภาคี 104,900 104,900 104,900

3.6 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด งานกิจกรรม 20,000 20,000 20,000

3.7 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งานความรวมมือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000

3.8 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

งานทวิภาคี 110,000 110,000 110,000

3.9 โครงการครงการการพัฒนาสมรรถนะครู

อาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ วิชาชีพ

ในสถานประกอบการ

งานทวิภาคี 75,900 75,900 75,900

3.10 โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา งานบุคลากร 150,000 15,000 15,000 15,000 45,000 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 15,000 150,000

3.11 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครู งานบุคลากร 379,200 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 94,800 31,600 31,600 31,600 379,200

3.12 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู

ใหกับนักเรียน

งานบุคลากร 117,600 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 29,400 9,800 9,800 9,800 117,600

3.13 โครงการตรวจสภาพความพรอมของรถ

โดยสารประจําทางและพนักงานขับรถ

งานโครงการพิเศษฯ 200,760 100,380 100,380 100,380 100,380 200,760

3.14 โครงการอาชีวะอาสา งานโครงการพิเศษฯ 162,000 81,000 81,000 81,000 81,000 162,000

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 โครงการ ....................................................



 

 

 

 

 

โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ล าดับที่ 1 – 24 
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โครงการท่ี     1      
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2565 - 2567 
    
1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานวางแผนและงบประมาณ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลง 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
            3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนท่ีสถานศึกษาได้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในอนาคต ซึ่งจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีชัดเจนเป็นเป็นแนวทางเดียวกันท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 ข้อ 22 (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนด จัดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความมั่นใจกับสถานศึกษา 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจะต้องจัดการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไว้ล่วงหน้า บนพื้นฐานเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จึงเป็นเสมือน “แผนท่ี” หรือ “พิมพ์เขียว” การพัฒนาคุณภาพคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 
    9.2  เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นได้ โดยด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น 
    9.3  เพื่อเป็นเอกสารส าหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาจะเป็นไปตามกรอบวานท่ีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาก าหนด 
    9.4  เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 - 2567 
    9.5  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากร 
    9.6  เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงและมีความสามารถในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระบบ จ านวน 126 คน 
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      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา และมีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และกระตุ้น
ให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนเมษายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน     :  งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี     2 
 

โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปี 2564 
    
1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานวางแผนและงบประมาณ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาฝห้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลง 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสภานศึกษา 
            3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ปฏิทินปฏิบัติงานเป็นกรอบแนวความคิด และแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกันของบุคลากรใน

วิทยาลัยเป็นการวางแผนการปฎิบัติงานล่วงหน้าในระยะ เวลา 1 ปี ของการด าเนินงานท้ัง ในด้านการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริหารงานของโรงเรียน โดยมีแผนปฎิบัติการปี 2564 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย ท่ีจะพัฒนาวิทยาลัย
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การพัฒนาในด้านของหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน นักเรียน – นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน การสอน แต่ส่ิงท่ี
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จด้านการจัดการ การศึกษาอีกอย่างหนึ่ง คือ การจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีนโยบายและแผนงานในการ
ด าเนินงาน พร้อมท่ีจะด าเนินงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายและหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละงานภายใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย รวมท้ังบุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมาใช้บริการของแต่ละฝ่ายภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติในแนวเดียวกันเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการพัฒนาวิทยาลัยโดยรวมต่อไปชุมชนเกิด
ความมั่นใจกับสถานศึกษา  
    9.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นได้ โดยด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น 
    9.3 เพื่อเป็นเอกสารส าหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาจะเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาก าหนด 
    9.4 เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 
2564 
 9.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากร 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา และมีความสามารถในการด าเนินงานปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระบบ จ านวน 126 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน     :  งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าจ้างเหมา เข้าเล่ม 20 เล่ม X 120 บาท 2,400   2,400 
5 ค่าวัสดุ   1,000 1,000 

รวม 2,400  1,000 3,400 
รวมเป็นเงิน (     สามพันส่ีร้อยบาทถ้วน    )               หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี     3 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    
1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานวางแผนและงบประมาณ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาขีดความสามรถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลง 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสภานศึกษา 
            3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็นจุดหมายท่ีต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้

ล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น  การวางแผน เป็นการใช้
ความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการต่างๆ เพื่อคัดเลือกทางท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง ก าหนดเป้าหมายและ
วางหมายก าหนดการกระท านั้น เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ การวางแผน เป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการก าหนดส่ิงท่ีจะกระท าในอนาคต การประเมินผลของส่ิงท่ีก าหนดว่าจะกระท า
และก าหนดวิธีการท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

การบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีเป้าหมายชัดเจน งานวางแผน
และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
    9.2 เพื่อให้ควบคุมการใช้เงินงบประมาณหมวดต่างๆ ในการด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณ 
    9.3 เพื่อจัดท าแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
    9.4 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
    9.5 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 กระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงและมี
ความสามารถในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระบบ 
    10.1.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 20 เล่ม 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานส าหรับก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
           10.2.2 มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
    10.2.3 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือน ตุลาคม 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน     :  ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ 7,000   7,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 50 คน x 2 มื้อ 6,000   6,000 
3 ค่าจ้างพิมพ์ ขนาด 1.5 ม. X 3 ม. 1,000   520 
4 ค่าจ้างเหมา เข้าเล่ม 20 เล่ม X 200 บาท 4,000   4,000 
5 ค่าวัสดุ   2,020 2,020 

รวม 18,000  2,020 20,020 
รวมเป็นเงิน (     สองหมื่นยี่สิบบาทถ้วน    )               หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี     4 
 

โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายบอย โคตรภักดี 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 
 ด้านท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา  และ
การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ 

ไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการศึกษา อีกท้ังยังได้มีการปรับปรุง พัฒนาให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์
มากขึ้นทุกวัน องค์กร หน่วยงานต้องใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร 
บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน ในขณะท่ีผู้คนท่ัวไป
ต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ีเผชิญอย่างมีวิจารณญาณ 

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้กับสถานศึกษาอื่นได้รับทราบ  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 9.2 เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศในการ
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน 
 9.3 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติและระดับบริหาร 
 9.4 เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
 9.5 เพื่อจัดท าข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564      จ านวน  20   เล่ม       
   10.2 เชิงคุณภาพ   
  บุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ สามารถรับรู้ข้อมูลสารสนเทศท้ัง 8 ด้าน ของวิทยาลัยและ
ใช้ส าหรับก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานรวมท้ังน าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ และ
ระดับบริหาร 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่ากระดาษ หมึก และเข้าเล่ม   5,000 5,000 
      

รวม     
รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 15.2 ประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศในการ
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน 
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โครงการท่ี    5 
 

โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายบอย โคตรภักดี 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 
 ด้านท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและการสร้าง
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการให้บริการคอมพิวเตอร์  บริการสารสนเทศ บริการ
เครือข่าย บริการอินทราเน็ต ภายในหน่วยงาน และให้บริการอินเตอร์เน็ต สู่ภายนอกหน่วยงาน โดยท าการ
ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันไม่มีห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่ง
ห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้ห้องรวมกับห้องอินเตอร์เน็ต  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสถานท่ีให้
เหมาะสมกับสภาพใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทันสมัย มีเสถียรภาพน่าเช่ือถือ และมีความ
ปลอดภัยสูง ท้ังนี้จะค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อลดความเส่ียง
จากการหยุดทางานของระบบสารสนเทศ (Down Time) ด้วยเหตุขัดข้องต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความรวมเร็วและทันสมัย 
 9.2 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 เชิงปริมาณ    
  ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  
 10.2 เชิงคุณภาพ 
  10.2.1 ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทันสมัย มี
เสถียรภาพน่าเช่ือถือ และมีความปลอดภัยสูง 
  10.2.2 ลดความเส่ียงของการหยุดทางานของระบบสารสนเทศ (Down Time) จากเหตุขัดข้อง
ต่างๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   1,000,000 1,000,000 
      

รวม   1,000,000 1,000,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านบาทถ้วน)                                หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน มีความรวดเร็วและทันสมัย มีประสิทธิภาพครอบคลุมท่ัว
พื้นท่ีวิทยาลัยฯ  
 15.2  รองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  
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โครงการท่ี    6 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจดัการระบบสารสนเทศและการใช้งาน          
ระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา (RMS2020) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายบอย โคตรภักดี 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 
 ด้านท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและการสร้าง
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
คุณภาพของอาชีวศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะส่งผล

ต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดต้ังสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย 
เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 9.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9.3 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
  บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 115 คน 
   10.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RMS 2020 
และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพต่อไป 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าอาหาร   60 บาท x 100 คน x 1 มื้อ 6,000   6,000 
2 ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 100 คน x 1 มื้อ 3,500   3,500 
3 ค่าวัสดุ   5,500 5,500 

รวม     
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                   หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     15.1 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 115 คน ได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ RMS 2020 และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพต่อไป 
 
 





70 
 

โครงการท่ี    7 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายบอย โคตรภักดี 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 
 ด้านท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและการสร้าง
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
    ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสารท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อ

ชีวิตประจ าวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีรัฐ

จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิตและการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
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ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ โดย

สถานศึกษามีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึด

หลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ 

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

    เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

เครื่องโปรเจคเตอร์ในการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้และข้อมูลตามไปด้วยนั้น จากสาเหตุดังกล่าวเครื่อง

โปรเจคเตอร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญ เพื่อให้เป็นตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงได้จัดท าโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ IT เป็นเครื่องมือในการให้บริการ ท้ังทางด้านความรู้ นันทนาการ 

รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

9. วัตถุประสงค ์
 9.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านความรู้และด้านทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูล 
 9.2 เพื่อเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการและเพิ่มพื้นท่ีในการสืบค้นข้อมูลท่ีมี
ความจ าเป็น 
 9.3 เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย ในการเรียนการสอนและสืบ
ค้นหาข้อมูล 
 9.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลและการนันทนาการ
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 เชิงปริมาณ    
  10.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ      
  10.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต    
  10.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   
 10.2 เชิงคุณภาพ 
  10.2.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งานในการส่ือการเรียนการสอน พร้อมท้ังได้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   500,000 500,000 
รวม    500,000 

รวมเป็นเงิน    (ห้าแสนบาทถ้วน)                           หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1 ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 15.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 
 15.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานท้ั ง
ทางด้านวิชาการและนันทนาการ 
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โครงการท่ี    8 
 

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพ่ือยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานความร่วมมือ                                      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา               
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ                                   
    ข้อประเมินท่ี  3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                                           
                   3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ                                           
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ภาคการศึกษาภายในประเทศจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อความเป็นสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ความจ าเป็นดังกล่าวส่งผลให้
สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาท้ังทางด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านก าลังคน 
ให้ทัดเทียมดับนานาประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นในการ
ก้าวสู่ความสากล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ และภาคการเกษตร ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ดังกล่าว จึงก าหนดเป็นนโยบายในโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวะให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดปรับบทบาทจัดการศึกษาผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ โดยบูรณาการและท าความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการท้ังสองฝ่าย 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน  
    9.2 ประสานความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น บุคลากรทางการศึกษา ครูใน
สถานประกอบการ 
    9.3 แลกเปล่ียนเอกสารข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างสองฝ่าย 
    9.4 ด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
    9.5 ประสานความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยความเห็นของระหว่างสองฝ่าย 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    

  10.1.1 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น       
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าดอกไม้ 10,000   10,000 
2 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 200 คน * 1 มื้อ 7,000   7,000 
3 ค่าอาหาร 60 บาท * 200 คน * 1 มื้อ 12,000   12,000 
4 ค่าโล่ 60 โล่ * 1,00 บาท   60,000 60,000 
5 ค่าป้ายไวนิล    4,500 4,500 
6 ค่าวัสดุ   36,500 36,500 

รวม 29,000  101,000 130,000 
รวมเป็นเงิน (       หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน             )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี    9 
 

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานความร่วมมือ                                      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา      
                           2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนฝีมือ แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ           

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                   
 ด้านท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                           
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 5 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา                       
    ข้อประเมินท่ี  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา                                           
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ได้เปิดท า
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเป็นวิทยาลัยของรัฐท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายอาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิยมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และ
เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของโลก จึงมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย
และเป็นจ านวนมาก 
    ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้เน้นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม และตรงตามความต้องการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่
รูปแบบของไทยแลนด์ 4.0  
    ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยท ากิจกรรมใหญ่ 4 กิจกรรม มีหลักสูตรย่อย 5 
หลักสูตร  

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักเรียน นักศึกษา 
4. กิจกรรมน าร่องการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะส้ันในรูปแบบ 

EEC Model Type A มีหลักสูตรย่อย 5 หลักสูตร 
  4.1 หลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
  4.2 หลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) 
  4.3 หลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า 

4.4 หลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจและซ่อมบ ารุง
รางรถไฟความเร็วสูง 
4.5 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ 

ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังท่ีกล่าวมานี้ เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษและภาคตะวันออก (EEC)                                                       
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถด้านการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
    9.2เพื่อพัฒนาครู ให้มีทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ 
    9.3เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเขียนประวัติและการเตรียมตัวเพื่อ
สมัครงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 
    9.4 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
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    9.5 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) 
    9.6 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า 
    9.7 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการตรวจและซ่อมบ ารุงรางรถไฟความเร็วสูง 
    9.8 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    

10.1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 150 
คน 
10.1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
จ านวน 60 คน 
10.1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 
คน 
10.1.4 กิจกรรมน าร่องการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะส้ัน
ในรูปแบบ EEC   Model Type A มีหลักสูตร 5 หลักสูตร 
10.1.5 อบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
จ านวน 25 คน 
10.1.6 อบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) จ านวน 25 คน 
10.1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า จ านวน 25 
คน 
10.1.8 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ตรวจและซ่อมบ ารุงราง รถไฟความเร็วสูง จ านวน 25 คน 
10.1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ จ านวน 25 คน 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ ท่ีได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

 กิจกรรมที่ 1     
1 ค่าวิทยากร 600 บาท * 8 ชม. * 2 วัน * 4 คน  38,400  38,400 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 150 คน * 2 วัน * 1 ม้ือ 18,000   18,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 150 คน * 2 มื้อ * 2 วัน 21,000   21,000 
4 ค่าวัสดุ   10,000 10,000 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 1,200 
 กิจกรรมที่ 2     
1 ค่าวิทยากร 1,200 บาท * 2 คน * 2 วัน * 8 ชม.   38,400  38,400 
2 ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท * 60 คน * 3 มื้อ 54,000   54,000 
3 ค่าอาหารว่าง 50 บาท * 60 คน * 4 มื้อ 12,000   12,000 
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4 ค่าวัสดุ   8,600 8,600 
5 ค่าป้ายไวนิล   2,000 2,000 
6 ค่าจ้างเหมา 1 คัน * 2 วัน 30,000   30,000 
7 ค่าท่ีพัก 1,500 บาท * 60 คน * 1 คืน 45,000   45,000 
 กิจกรรมที่ 3     
1 ค่าวิทยากร 1,200 บาท * 1 คน * 1 วัน * 8 ชม.  9,600  9,600 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 200 คน * 1 มื้อ * 1 วัน  12,000  12,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 200 คน * 2 มื้อ * 1 วัน  14,000  14,000 
4 ค่าวัสดุ   10,000 10,000 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 1,200 
 หลักสูตรที่ 1     
1 ค่าวิทยากร 1,200 บาท * 1 คน * 2 วัน * 8 ชม.  19,200  19,200 
2 ค่าวิทยากร 600 บาท * 1 คน * 8 ชม. * 8 วัน  38,400  38,400 
3 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 25 คน * 10 วัน * 1 ม้ือ 15,000   15,000 
4 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 25 คน * 10 วัน * 2 มื้อ 17,500   17,500 
5 ค่าวัสดุ   33,250 33,250 
6 ค่าป้ายไวนิล   1,200 1,200 
 หลักสูตรที่ 2     
1 ค่าวิทยากร 1,200 บาท * 1 คน * 75 ชม.  90,000  90,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 25 คน * 1 มื้อ *10 วัน 15,000   15,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 25 คน * 2 มื้อ * 10 วัน 17,500   17,500 
4 ค่าวัสดุ   42,300 42,300 
5 ค่าเช่ารถ 6,000 บาท * 10 วัน * 1 คัน   60,000 60,000 
6 ค่าป้ายไวนิล 

หลักสูตรที่ 3 
  1,200 1,200 

1 ค่าวิทยากร 600 บาท * 1 คน * 75 ชม.  45,000  90,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 25 คน * 10 วัน * 1 ม้ือ 15,000   15,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 25 คน * 10 วัน * 2 มื้อ  17,500   17,500 
4 ค่าวัสดุ   9,850 42,300 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 60,000 
 หลักสูตรที่ 4      
1 ค่าวิทยากร 600 บาท * 1 คน * 75 ชม.  45,000  45,000 
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2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท *25 คน * 10 วัน * 1 มื้อ 15,000   15,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 25 คน * 10 วัน * 2 มื้อ 17,500   17,500 
4 ค่าวัสดุ   9,850 9,850 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 1,200 
 หลักสูตรที่ 5     
1 ค่าวิทยากร 600 บาท * 1 คน * 75 ชม.  45,000  45,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท * 25 คน * 1 ม้ือ * 10 วัน 15,000   15,000 
3 ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 25 คน * 2 มื้อ * 10 วัน 17,500   17,500 
4 ค่าวัสดุ   10,650 10,650 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 1,200 
 พิธีเปิดโครงการ     
1 ค่าอาหารกลางวัน 35 บาท * 150 คน * 1 มื้อ * 1 วัน 5,250   5,250 
2 ค่าอาหารว่าง 60 บาท * 150 คน * 1 มื้อ * 1 วัน 9,000   9,000 
3 ค่าจ้างเหมาสถานท่ี  33,250   33,250 
4 ค่าวัสดุ 3,000   3,000 
5 ค่าป้ายไวนิล 5,000   5,000 
 สรุปรูปเล่ม     
1 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม 21 เล่ม * 100 บาท 2,100   2,100 

รวม 400,100 395,000 204,900 1,000,000 
รวมเป็นเงิน (       หนึ่งล้านบาทถ้วน                       )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
     15.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในด้านการใช้ทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ 
     15.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านการเขียนประวัติและการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน 

     15.4 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 

     15.5 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ด้านการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัว
ลาก) 
     15.6 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ในการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์/ระบบ
ไฟฟ้า 
     15.7 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ในด้านการตรวจและซ่อมบ ารุงรางรถไฟความเร็วสูง 

     15.8 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
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โครงการท่ี   10 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (E to E) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานความร่วมมือ                                      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา      
                           2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนฝีมือ แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ           

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 5                      
 ด้านท่ี ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา                             
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 5 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา                       
    ข้อประเมินท่ี  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา                                           
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ได้เปิดท า
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเป็นวิทยาลัยของรัฐท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายอาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิยมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และ
เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของโลก จึงมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย
และเป็นจ านวนมาก 
    ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้เน้นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม และตรงตามความต้องการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่
รูปแบบของไทยแลนด์ 4.0  
    ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยท ากิจกรรมใหญ่ 4 กิจกรรม มีหลักสูตรย่อย 5 
หลักสูตร  

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักเรียน นักศึกษา 
4. กิจกรรมน าร่องการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะส้ันในรูปแบบ 

EEC Model Type A มีหลักสูตรย่อย 5 หลักสูตร 
  4.1 หลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
  4.2 หลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) 
  4.3 หลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า 

4.4 หลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจและซ่อมบ ารุง
รางรถไฟความเร็วสูง 
4.5 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ 

    ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังท่ีกล่าวมานี้ เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษและภาคตะวันออก (EEC)                                                       
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถด้านการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
    9.2เพื่อพัฒนาครู ให้มีทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ 
    9.3เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเขียนประวัติและการเตรียมตัวเพื่อ
สมัครงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 
    9.4 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
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    9.5 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) 
    9.6 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า 
    9.7 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการตรวจและซ่อมบ ารุงรางรถไฟความเร็วสูง 
    9.8 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    

10.1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน       
150 คน 
10.1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
จ านวน 60 คน 
10.1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน      
200 คน 
10.1.4 กิจกรรมน าร่องการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะส้ัน
ในรูปแบบ EEC   Model Type A มีหลักสูตร 5 หลักสูตร 
10.1.5 อบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
จ านวน 25 คน 
10.1.6 อบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) จ านวน 25 คน 
10.1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า จ านวน 25 
คน 
10.1.8 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ตรวจและซ่อมบ ารุงราง รถไฟความเร็วสูง จ านวน 25 คน 
10.1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ีขนส่งในงานโลจิสติกส์ จ านวน 25 คน 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
     10.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ ท่ีได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ                                 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เช่ียวชาญ 240 บาท * 14 คน  3,360  3,360 
2 ค่าเดินทาง  15,440  15,440 
3 ค่าอาหาร (60 บาท * 40 คน * 1 มื้อ) 2,400   2,400 
4 ค่าอาหารว่าง (35 บาท * 40 คน * 2 มื้อ) 2,800   2,800 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,300 1,300 
6 ค่าวัสดุ   5,000 5,000 

รวม 5,200 18,800 6,300 30,300 
รวมเป็นเงิน (       สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน          )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   11 
โครงการส่งเสริมการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล   
                           5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา             
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 2                      
 ด้านท่ี การบริหารจัดการสถานศึกษา                                 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม       มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ                        
    ข้อประเมินท่ี  3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                                         
               3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ                                         
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้อง

สร้างนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบและ
สามารถเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในด้านเครื่องอ านวยความสะดวกในบ้าน เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร                            

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางทีมงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะ
ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ท าให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท าให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์อันเกิดจาการคิดค้นของนักเรียน นักศึกษา   
    9.2เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่  ๆ               
 9.3เพื่อเผยแพร่ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ได้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ ท่ีเกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์โดยนักเรียน นักศึกษา  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่ง
โครงการเข้าร่วมประกวด            
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - - 186,000 186,000 

รวม - - 186,000 186,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานจากผลงานของนักเรียน นักศึกษา     
  15.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
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โครงการท่ี   12 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัย 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล   
                           3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ      
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 2                      
 ด้านท่ี การบริหารจัดการสถานศึกษา                                 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ                        
    ข้อประเมินท่ี  3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                                         
               3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ                                         
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ในปัจจุบันการวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบค าถามหรือปัญหาท่ีมีอยู่อย่างเป็น
ระบบ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน โดยมีการก าหนดค าถาม ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาเอกสารหรือ
ประสบการณ์ตรง มีการวางแผนการวิจัย หรือเขียนโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
    ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้เน้นความส าคัญในการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าจัย 5 บทให้กับ
เจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และหลักการในการสรุปวิจัย 5 บท                                                         
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสรุปวิจัย 5 บท ของแต่ละโครงการได้                                                   
    9.2เพื่อให้ความรู้ หลักการท าวิจัย 5 บท ท่ีถูกต้อง                                    
 9.3เพื่อสามารถท า QR Cord  ในแต่ละโครงการได้                             

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 27 คน สามารถท าสรุปการท าวิจัย 5 บทได้         
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวิทยากร 600บาท*6ช่ัวโมง*1คน  3,600  3,600 
2. ค่าอาหารว่าง 45คน*35บาท*2มื้อ 3,150   3,150 
3. ค่าอาหาร 60บาท*50คน 2,700   2,700 
4. ค่าวัสดุ   550 550 

รวม    10,000 
รวมเป็นเงิน (   หนึ่งหมื่นบาทถ้วน                  )         หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 27 คน สามารถท าสรุปการท าวิจัย 5 บทได้ 

        15.2 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                         
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โครงการท่ี   13 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล   
                           2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 2                      
 ด้านท่ี การบริหารจัดการสถานศึกษา                                 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ                        
    ข้อประเมินท่ี  3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                                         
               3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ                                         
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัย  ซึ่งมีผลสืบ
เนื่องมาจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา ให้ทุกสถานศึกษามีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
การน าผลงานจากการวิจัย การท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ บทความทางวิชาการ หรือผลงาน
จากการวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติของครูและนักเรียน ท าให้งานวิจัยฯ จึงจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และยังส่งผลให้ผู้จัดท า
งานวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างานวิจัย โดยสามารถน างานวิจัยไปใช้ปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ                         
    9.2 เพื่อรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและน ามาปรับใช้ในการท างานวิจัย                                                        
 9.3 มีผลงานวิชาการในการจัดท าวิจัยของครู  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                           

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
         10.1.1ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 80 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการท างานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ                 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนบทความทาง
วิชาการและมีผลงานวิชาการในการจัดท าวิจัยของครู                   
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ที่ รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าวิทยากร 600บาท*6ช่ัวโมง*2คน*3วัน  21,600  21,600 
2. ค่าอาหารว่าง 80คน*35บาท*6มื้อ 16,800   16,800 
3. ค่าอาหาร 60บาท*80คน*3มื้อ 14,400   14,400 
4. ค่าวัสดุ   7,200 7,200 

รวม    60,000 
รวมเป็นเงิน (      หกหมื่นบาทถ้วน            )               หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนบทความ
ทางวิชาการและมีผลงานวิชาการในการจัดท าวิจัยของครู                          
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โครงการท่ี   14 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล   
                           5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 ด้านท่ี การบริหารจัดการสถานศึกษา                                 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม       มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารจัดการ                        
    ข้อประเมินท่ี  3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                                         
               3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ                                         
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มี

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา (Rescue Robot), หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Asia-Pacific Robot 
Contest, หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robotics Arm Competition for Vocational 
Education in Industry) ,  หุ่ นยน ต์ระบบอัต โนมั ติอา ชีว ศึกษา ( The Robotics and Automation 
Competition for Vocational Education) ,  หุ่นยนต์ออกแบบช้ินส่วนเครื่อง จักรกลอุตสาหกรรม
อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ( The Robot Design Competition for Industrial Machinery Parts in Vocational 
Education) ,  หุ่นยนต์ประกอบอาหารอา ชีว ศึกษา (The Robot Chef Competition Vocational 
Education)  และการ เขี ยน โปรแกรม Coding ควบคุม  Cobot (The Coding for cobot Control 
Completion) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
ของครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใช้
เครื่องมือ หุ่นยนต์ ท่ีใช้ระบบควบคุมส่ังการท างานของหุ่นยนต์ต่าง ๆ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ                                                                                                     
    9.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของครู  อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา                                                                                                 

    9.3เพื่อให้ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
วิธีการใช้เครื่องมือ หุ่นยนต์ ท่ีใช้ระบบควบคุมส่ังการท างานของหุ่นยนต์ต่าง ๆ                                    
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
         10.1.1 ได้หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา (Rescue Robot) 1 ตัว 
         10.1.2 ได้หุ่นยนต์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 1 ตัว 
         10.1.3 ได้หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา 1 ตัว 
         10.1.4 ได้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา 1 ตัว 
         10.1.5 ได้หุ่นยนต์ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา 1 ตัว 
         10.1.6 ได้หุ่นยนต์ประกอบอาหารอาชีวศึกษา 1 ตัว 
         10.1.7 ได้การเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม Cobot 1 โปรแกรม 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
         10.2.1นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใช้เครื่องมือ หุ่นยนต์ ท่ีใช้ระบบ
ควบคุมส่ังการท างานของหุ่นยนต์ต่าง ๆ                               

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - - 220,000 220,000 

      
รวม - - 220,000 220,000 

รวมเป็นเงิน (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)               หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   15 

 
โครงการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 
8. หลักการและเหตุผล 
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“การประกันคุณภาพการศึกษา” นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการ
เรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง  ๆ บทบาทการประกันคุณภาพ
การศึกษาก็คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกรในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดต้ัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

วิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความส าคัญ ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ท่ีได้ก าหนดให้สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานท่ีกก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2564 
 9.3 เพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564       
 10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินเผยแพร่แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เช่นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. วิธีการด าเนินงาน 
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ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

  

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. 
กระดาษถ่ายเอกสาร, หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร, กระดาษ
การ์ดส าหรับท าปก 

- - 
19,000 19,000 

รวม   19,000 19,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีการท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมิน 
  15.2 มีการเผยแพร่ผลรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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โครงการท่ี   16 
 

โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิ ติ ด้าน จิตใจ
   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อได้รับการยกยองเชิดชู ให
ขวัญก าลังใจและประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจากการด าเนินงาน การ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อยากมี
คุณภาพ และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของหหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
         วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญ เพื่อการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
กระท าไดหลายทาง การยกยองเชิดชู ใหขวัญก าลังใจ และประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย 
ดังจะเห็นไดจากการด าเนินงานคัดเลือกผลงานภายในสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานจัดส่งรายงาน
ผลรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานรองรับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 9.3 เพื่อเผยแพร่ เพื่อการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องแก่บุคคลภายใน
สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท ารายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 มีการจัดท าการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและน าผลการประเมิน
เผยแพร่แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เช่นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าอาหารกลางวัน  (60 บาท x 110 คน x 1 มื้อ ) 6,600 - - 6,600 
2. ค่าอาหารว่าง ( 35 บาท x 110 คน x 2 ม้ือ) 7,700 - - 7,700 

3. 
กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่ากระดาษการ์ด
ส าหรับท าปก - - 85,700 85,700 

รวม 14,300 - 85,700 100,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับรางวัลพระราชทานรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และได้ 
  15.2 มีการเผยแพร่ผลงานรางวัลพระราชทานใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย  
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โครงการท่ี   17 
 

โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม     มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดต้ัง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อยากมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของหหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญ โครงการจัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนิน งานตามโครงการ 
และมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลรองรับการประเมินสถานศึกษาสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานรองรับการประเมินสถานศึกษาและสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 9.3 เพื่อรวบรวมโครงการสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 9.4 เพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินสถานศึกษาสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ แก่
บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท ารายงานสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
        10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 มีการจัดท ารายงานการสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและน าผลการ
ประเมินเผยแพร่แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก เช่นผู้ ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม   (220 เล่ม x 90บาท) 19,800 - - 19,800 

2. 
กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดส าหรับท าปก 

- - 8,000 8,000 

รวม   8,000 27,800 
รวมเป็นเงิน (สองหมื่นเจ็ดพันแปดบาทถ้วน)            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อใช้ในการประเมิน 
  15.2 มีการเผยแพร่เล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ ต่อ
บุคคลภายนอก  
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โครงการท่ี   18 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินท่ีมีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ต้ังแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน การประเมิน “ระบบงาน” 
และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

          วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาและมีการติดตามผลการด าเนิน งานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ให้เกิดความสอดคล้องและเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและมีการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 9.3 เพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาแก่บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐส าหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
  10.2.1 มีการจัดท ารายงานการสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและน าผลการ
ประเมินเผยแพร่แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก เช่นผู้ ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวิทยากร         (5 ชม. x 1,200 บาท  ) - 6,000 - 6,000 
2. ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท x 100 คน x 1 มื้อ ) 6,000 - - 6,000 
3 ค่าอาหารว่าง       (35 บาท x 100 คน x 2 มื้อ ) 7,000 - - 7,000 

4 
กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,          
ค่ากระดาษการ์ดท าปก 

 - 1,000 1,000 

รวม 13,000 6,000 1,000 20,000 
รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)                            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   19 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
     ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม    มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดต้ัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าหมายประสงค์ของหหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแล 

           วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญ ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา และมีการติดตามผลการด าเนิน งานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก 
 9.3 เพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
  10.2.1 มีการจัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ และน าผลการประเมินเผยแพร่แก่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เช่นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 x 6 ชม. X 1 คน) - 3,600 - 3,600 
2. ค่าอาหารกลางวัน   ( 105 คน x  60 บาท x 1 ม้ือ) 6,300 - - 6,300 
3 ค่าอาหารว่าง        (105 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 7,350 - - 7,350 

4 
กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดท าปก 

- - 2,750 2,750 

รวม 13,650 3,600 2,750 20,000 
รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)                         หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   20 
 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานงานประกันคุณภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
    ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม          มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 
 
 



128 
 

8. หลักการและเหตุผล 
   เพื่อท าการปรับปรุงห้องท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นสัดส่วนในการจัดเก็บ
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินของสถานศึกษาเทคนิคพัทยา ให้
ช่วยส่งเสริมการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดต้ัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นมีคุณภาพ         
            วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญ โครงการจัดซื้อตู้เอกสารและโต๊ะประชุมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกการศึกษา และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
  

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาและสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตาม      
โครงการ 
  9.2 เพื่อสร้างเสริมมาตรฐานการท างานและสร้างความมั่นใจแก่บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอก
สถานศึกษา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถท างานต่าง ๆในการค้นหาเอกสารการประเมินต่าง ๆได้ง่าย
ขึ้นและยังช่วยเพิ่มการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 มีการจัดการติดต้ังตู้เอกสารพร้อมท่ีจะใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1. คอมพิวเตอร์ All in One  (15,000 บาท x 4 เครื่อง)  - - 60,000 60,000 
2. ตู้เก็บเอกสาร                (7,600 บาท x 4 ตู้) - - 30,400 30,400 
3. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท    (9,800 บาท x 2 เครื่อง) - - 19,600 19,600 

รวม   110,000 110,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)               หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   21 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี   
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.5 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อได้รับการยกยองเชิดชู 
ใหขวัญก าลังใจ และประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย จากการประเมินสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อยากมีคุณภาพ และบรรลุ
เป้าหมายประสงค์ของหหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

         วิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญ เพื่อการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางต่อ
เนื่อง จากการได้รับการยกยองเชิดชู ใหขวัญก าลังใจ และประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพร
หลาย เพื่อรับรางวัลพระราชทานจัดส่งรายงานผลรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  

9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 9.2 เพื่อจัดท ารายงานรองรับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภายใน และภายนอก 
 9.3 เพื่อเผยแพร่รายงานรองรับเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่บุคคลภายในสถานศึกษา และภายนอก 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นการปรับปรุงการท างานให้มีการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าตาม
มาตรฐานวิทยาลัยฯ 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 มีการจัดท าตามมาตรฐานวิทยาลัยฯ และน าผลการประเมินเผยแพร่แก่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เช่นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 x 5 ชม. X 1 คน) - 3,000 - 6,000 
2. ค่าอาหารกลางวัน   ( 116 คน x  60 บาท x 1 มื้อ) 6,960 - - 6,960 

3. ค่าอาหารว่าง        ( 116 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 4,060 - - 4,060 

4. 
ค่าป้ายไวนิล 8 ม.,กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร,ค่ากระดาษการ์ดท าปก) 

- - 1,980 1,980 

รวม 11,020 3,000 1,980 16,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   22 
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรยีนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน  
(กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้การพิการ)  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
    ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
         ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
    ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
         ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินโครงการเงิน

อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้พิการ) เพื่อ
เป็นทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และหาประสบการณ์ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
โดยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการดังกล่าว ผ่านการ
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จึงได้ท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้
พิการ)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบธุรกิจของ
ท้องถิ่นต่อไป 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการหารายได้ด้วยตนเอง 
    9.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
    9.3  เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช้ันเรียน มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการสร้างธุรกิจ 
    9.4  เป็นการมอบโอกาสอันดียิ่งให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ทาง
การศึกษาได้มีโอกาสหารายได้จากการประกอบธุรกิจโดยมีทุนสนับสนุน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1  เชิงปริมาณ 
  10.1.1  จ านวนธุรกิจ และจ านวนนักเรียน นกัศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยาท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา 
       10.2  เชิงคุณภาพ 
  10.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 เงินจัดสรรให้กับหน่วยธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา 
(ยอดการจัดสรรเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการ
พิจารณาแผนธุรกิจ) 

   10,000 

      
รวม    10,000 

รวมเป็นเงิน (  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน   )                      หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   23 
 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
        ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
     ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
      ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยให้
สถานศึกษาด าเนินการ พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาและการส่งเสริมการท าธุรกิจใน
สถานศึกษาให้กับนักศึกษาในสังกัด หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี โอกาสพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยจะด าเนินการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นการ
ท างานของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ 
แนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในด้านการเขียนแผนธุรกิจ     
    9.2  เพื่อด าเนินการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสังกัด และประชาชน 
เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
    9.3  เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผ่านการศึกษาดูงานกับ
ผู้ประกอบการและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     10.1  เชิงปริมาณ 

10.1.1   พัฒนาส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
 10.1.2   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการท า
ธุรกิจในสถานศึกษา และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยนื จ านวน
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีเข้าร่วมโครงการ 70 คน และครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 14 คน 
     10.2  เชิงคุณภาพ 
 10.2.1  ส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อม หรือการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “การเขียนแผนธุรกิจ” 16,800 21,600 11,600 50,000 
2 ศึกษาดูงานสถานในประกอบการหรือสถานศึกษาตามแผนธุรกิจ 8,000  2,000 10,000 
3 ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 

เงินจัดสรรให้กับหน่วยธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา 
(ยอดการจัดสรรเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการพิจารณา
แผนธุรกิจ) 

   135,000 

4 การพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   5,000 5,000 
รวม    200,000 

รวมเป็นเงิน     (  สองแสนบาทถ้วน  )                    หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   23.1 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ)  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
        ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
     ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
      ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในสังกัด หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา  
โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ การเขียนแผนธุรกิจขึ้น และแนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง 
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
    9.2 ผู้ร่วมโครงการสามารถเขียนแผนธุรกิจด้วยตนเองได้ 
    9.3 ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     10.1  เชิงปริมาณ 

10.1.1   พัฒนาส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
 10.1.2   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการท า
ธุรกิจในสถานศึกษา และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยนื จ านวน
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีเข้าร่วมโครงการ 70 คน และครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 14 คน 
     10.2  เชิงคุณภาพ 
 10.2.1  ส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อม หรือการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “การเขียนแผนธุรกิจ”     
 - ค่าวิทยากร (600 บาท x 3 คน x 6 ชม. x 2 วัน)  21,600  21,600 
 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 16,800   16,800 
 - ค่าวัสดุ   11,600 11,600 

รวม    50,000 
รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  เป็นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการโดยเขียนแผนธุรกิจได้ 
     15.2  ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสังกัด และประชาชน เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม ่
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โครงการท่ี   23.2 
 

โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
        ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
     ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
      ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษาในสังกัด หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นการท างานของผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ แนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของ
ตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการ  ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อเกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการได้เห็นการท างานของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในแต่ละสาขาอาชีพ 
    9.2  เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
    9.3  เพื่อปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1  เชิงปริมาณ 
  10.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของ
ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะเข้ารับการศึกษาดูงาน 
 10.2  เชิงคุณภาพ 
  10.2.1  นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ศึกษาดูงานสถานในประกอบการหรือสถานศึกษาตามแผนธุรกิจ 8,000  2,000 10,000 
      

รวม    10,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     15.1   ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจเป็นของตนเองได้ สามารถก าหนด
เป้าหมาย ทางธุรกิจ การวางแผนงานธุรกิจ และสามารถน าความรู้มาเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ
ของตนเองในแต่ละสาขาอาชีพได้ 
     15.2  เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
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โครงการท่ี   23.3 
 

โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
        ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
     ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
      ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้
สถานศึกษาด าเนินการ พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาและการส่งเสริมการท าธุรกิจใน
สถานศึกษาให้กับนัก ศึกษาในสังกัด หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี โอกาสพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยจะด าเนินการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  และ
ส่งเสริมการท าธุรกิ จในสถานศึกษา เพื่อเพิ่ มพูนทักษะให้ ผู้ประกอบการ ได้เห็นการท างานของ
ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ แนวคิดในการ
สร้างธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และก่อให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
    9.2  เพื่อด าเนินการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  
    9.3  เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1   นักเรียน นักศึกษา ท่ีผ่านการคัดเลือกได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แผนธุรกิจ 

 10.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อม หรือการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
เงินจัดสรรให้กับหน่วยธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา 
(ยอดการจัดสรรเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการ
พิจารณาแผนธุรกิจ) 

   135,000 

รวม    135,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  พัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
     15.2  ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  
     15.3  ได้ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 
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โครงการท่ี   24 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางประรินญา   ว่องไว    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 2 ด้าน 4 ตัวบ่งช้ี 
ด้านท่ี        3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
     ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
        ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
     ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
      ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในสังกัด หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  ประจ าปีการศึกษา 2564  เพื่อการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่ม
เพาะในสถานศึกษา  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ การเขียนแผนธุรกิจขึ้น และแนวคิดในการสร้าง
ธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการ   ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อใหเ้กิดการสร้างองค์
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

9. วัตถุประสงค ์
9.1 เพื่อใหศู้นย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ใช้งานอย่างมี 

ประสทธิภาพ 
 9.2  เพื่อให้ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย 
ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1  เชิงปริมาณ 
  10.1.1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน  ๑ 
เครื่อง  
 10.2  เชิงคุณภาพ 
  10.2.1  งานศูนย์บ่มเพาะฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งาน
ได้ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวมเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน   16,000 16,000 
      

รวม    16,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 งานศูนย์บ่มเพาะฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใช้ในส านักงาน ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกับสภาพ
ในการท างาน 
     15.2 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 





 

 

 

 

 

โครงการฝ่ายวิชาการ 

ล าดับที่ 25 – 64 
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โครงการท่ี   25 
 

โครงการติดต้ังเครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์     
    ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน   
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

      2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ

พัฒนาประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

 พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ  

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา  
    ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
 ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
    ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากทางแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้มีการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิชาลับคม
เครื่องมือตัด และวิชาผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล1 ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช้เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะ เพราะของ
เก่าท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและเกิดความช ารุดจนใช้งานไม่ได้ ในแต่ละเทอมจะมีผู้เรียน 250-300 
คนโดยประมาณ และจะต้องมีการเรียนในรายวิชาดังกล่าวทุกเทอมจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดต้ังเครื่อง
เจียระไนต้ังโต๊ะใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะใช้ในการเรียนการสร้างช้ินงานได้อย่างสมบูรณ์ 

    9.2 เพื่อให้การเรียนในรายวิชาปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน 

    9.3 เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีต้องใช้เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะเกิดประโยชน์สูงสุด 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    

10.1.1 นักเรียนท่ีเรียนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิชาลับคมเครื่องมือตัด และวิชาผลิต
ช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล1 จ านวน 300 คน ต่อภาคการศึกษา 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะ จ านวน 10 ตัว   66,900 66,900 

รวม   66,900 66,900 
รวมเป็นเงิน (หกหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     15.1 นักเรียนมีเครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะใช้ในการเรียนการสร้างช้ินงานได้อย่างสมบูรณ์ 
     15.2 นักเรียนมีการเรียนการสอนในการลับคมเครื่องมือตัดมีความปลอดภัยมากขึ้นและเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มท่ี 
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โครงการท่ี   26 
 

โครงการปรับปรงุระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ    
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

 ด้านท่ี  2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
    ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ  

ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ มีห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติงานในอาคารท่ีมีระบบไฟฟ้าขัดข้อง  
จากสภาพของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน ด้วยระบบเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลมีการใช้งานท่ีสูงขึ้นจึงท าให้กระแสไฟฟ้าในอาคารไม่เพียงพออาจจะเกิดความไม่
ปลอดภัยในระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานในอาคาร รวมถึงปรับปรุงระบบแสงสว่างให้เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
    ดังนั้นแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ จึงได้จัดท าโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายใน
อาคารช่างเช่ือมโลหะ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีแสงสว่างท่ี
เพียงพอ  ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการใช้อาคารสถานท่ีห้องเรีย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ของแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะต่อไป 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
    9.2  เพื่อปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

     9.3  เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
    9.4  เพื่อให้มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ จ านวน  1  อาคาร 
    10.1.2  ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ จ านวน  1  อาคาร 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  มีระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะท่ีเพียงพอและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการ 
    10.2.2  มีระบบแสงสว่างภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าจ้างเหมา(ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง) 100,000 - - 100,000 
      

รวม 100,000 - - 100,000 
รวมเป็นเงิน (      หนี่งแสนบาทถ้วน      )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
  15.2  ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคารแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ     

  15.3  เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
  15.4  มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  
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โครงการท่ี   27 
 

โครงการปรับปรงุห้องเรียน บุผนังยิปซมัห้องเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและ 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจารึก  จารุมิตร  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

ด้านท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
  เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
            ข้อประเมินท่ี 1.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
 ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

  ข้อประเมินท่ี 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน  
  ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
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    ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 
  ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
  ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี  

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 

ห้องเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีความจ าเป็นในการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการจัดท ากิจกรรมในการ
เรียนการสอน  ซึ่งห้องเรียนจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่เนื่องจากแผนกวิชา
ไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียนท่ีติดกับอาคารฝึกปฏิบัติแผนกวิชาช่างยนต์ โดยอาคาร
ฝึกนั้นเป็นหลังคาเมทัลชีท  ซึ่งเวลากลางวันจะมีแสงแดดตกกระทบกับหลัง ท าให้เกิดการสะท้อนของ
แสงแดดเข้ามายังห้องเรียน ท าให้เกิดความร้อนและแสงท่ีมากเกินความเหมาะสมในการเรียน  และ
ในช่วงฤดูฝนจะเกิดเสียงดังของฝนท่ีตกกระทบกับหลังคาอาคารฝึก ท าให้การเรียนการสอนมี
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกับการเรียน และท าให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีค่อนข้างต่ า 
    ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม โดยการบุผนังห้องเรียน เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการ “ปรับปรุงห้องเรียน บุผนัง
ห้องเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
    9.2 เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 ปรับปรุงบุผนังห้องเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอกนิกส์ ขนาด 400 

ตารางเมตร 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการฝึก
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชา 
    10.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนท่ีดี 
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11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  พฤศจิกายน 2563 - พฤษภาคม 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. บุผนังห้องเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนก
อิเล็กทรอนิกส์(จ้างเหมา) 

250,000   250,000 

รวม 250,000   250,000 
รวมเป็นเงิน    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้ดีขึ้น 
  15.2 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน 
     15.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้ดีขึ้น 
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โครงการท่ี   28 
 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจารึก จารุมิตร  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
      ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้  
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ี ท่ี 2.1 บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหน่วยต้นสังกัด 
 มาตรฐานการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
       กลุ่มท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
       กลุ่มท่ี 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
 4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
  กลุ่มท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  กลุ่มท่ี 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
 ระบบไฟฟ้านับว่าเป็นอีกปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจ าเป็นจะต้องพัฒนา โดยพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า 
ให้สมบูรณ์และมีความปลอดภัย ท าให้เกิดการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
โดยอาคารสถานท่ีท่ีมีการจ่ายไฟฟ้ามีมาตรฐานและปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้วิทยาลัยและการเรียนการ
สอนได้ปฏิบัติงานได้อย่างดี  
      วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตามอาคารต่าง ๆ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งระบบส่งและจ่ายไฟฟ้ายังไม่ได้ตรวจสอบและ
ดูแลระบบเป็นเวลาหลายปี ท าให้มีปัญหาในการจ่ายไฟฟ้าในบางครั้ง เครื่องไฟฟ้าบางอย่างเกิดขัดข้องและ
เกิดความเสียหายแม้ทางแผนกไฟฟ้าจะซ่อมบ ารุงแล้วก็ตาม การอ านวยความสะดวกและการจัดการระบบ
ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า 
(หม้อแปลงไฟฟ้า) ทางวิทยาลัยและแผนกไฟฟ้าก าลัง จึงได้จัดท าแผนงานซ่อมแซมและพัฒนาระบบส่งและ
จ่ายไฟฟ้าขึ้นเพื่อรองรับ และแก้ปัญหานี้ 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)  
 9.2 เพื่อลดปัญหาจากการเกิดขัดข้องและเกิดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

10. เป้าหมายและตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
   10.1 เชิงปริมาณ    
   10.1. ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว       
 10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2. ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.–1 ก.พ. พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน  

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและ
จ่ายไฟฟ้า 

65,000   65,000 

      
รวม 65,000   65,000 

รวมเป็นเงิน ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน   )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ได้ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)  
  15.2 ลดปัญหาจากการเกิดขัดข้องและเกิดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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โครงการท่ี   29 
 

โครงการโต๊ะ-เก้าอ้ี แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจารึก จารุมิตร  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
      ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้  
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
  กลุ่มท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  กลุ่มท่ี 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ห้องเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีความจ าเป็นในการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการจัดท ากิจกรรมในการเรียน
การสอน  ซึ่งห้องเรียนจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้
นักเรียนได้มีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่เนื่องจากแผนกวิชาไฟฟ้ามี
นักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังเป็นจ านวนมาก ท าให้โต๊ะล้าและเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
    ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม โดยการเพิ่มโต๊ะและเก้าอี้เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการ “โต๊ะ-เก้าอี้ แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง” ขึ้น 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  
    9.2 เพื่อเพิ่มโต๊ะและเก้าให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   10.1 เชิงปริมาณ    
   10.1. โต๊ะพับ ขนาด 150 x 60 cm จ านวน 11 ตัว และเก้าอี้พลาสติก จ านวน 80 ตัว      

10.2 เชิงคุณภาพ   
10.2.1 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

        10.2.2  เพื่อเพิ่มโต๊ะและเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
        10.2.3  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.–1 ก.พ. พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
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13. วิธีการด าเนินงาน  

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 โต๊ะพับ   20,000 20,000 
2 เก้าอี้พลาสติก   20,000 20,000 

รวม    40,000 
รวมเป็นเงิน ( ส่ีหมื่นบาทถ้วน   )                            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1  เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
15.2  เพื่อเพิ่มโต๊ะและเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
15.3  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน 
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โครงการท่ี   30 
 

โครงการปูกระเบื้องห้องเรียน 6208,6212 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจารึก  จารุมิตร  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

       1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 

            ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
  เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
            ข้อประเมินท่ี 1.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
 ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

  ข้อประเมินท่ี 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน  
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  ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ 

  ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
  ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี  

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 

ห้องเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีความจ าเป็นในการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการจัดท ากิจกรรมในการ
เรียนการสอน  ซึ่งห้องเรียนจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่เนื่องจากแผนกวิชา
ไฟฟ้ามีห้องเรียนท่ีมีพื้นในห้องปฏิบัติการเป็นพื้นปูน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองท่ีพื้นเป็นจ านวนมาก ท าให้
การเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกับการเรียน 
    ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียนให้อยู่ ในสภาพท่ีเหมาะสม โดยการปูกระเบื้องห้องเรียน  
6208,6212 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ “ปูกระเบ้ืองห้องเรียน 6208,6212 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง” ขึ้น 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
    9.2 เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
  10.1.1 ปูกระเบื้องห้องเรียน 6208,6212 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ขนาด 182 ตารางเมตร 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการฝึก
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชา 
    10.2.2  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังมีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

   10.2.3 ครูและนักเรียนมีห้องเรียนท่ีเหมาะส าหรับฝึกทักษะทางวิชาชีพไฟฟ้า 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  พฤศจิกายน 2563 - พฤษภาคม 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ปูกระเบ้ืองห้องเรียน 6208,6212 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
(จ้างเหมา) 

   91,000 

      
รวม    91,000 

รวมเป็นเงิน (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้ดีขึ้น 
 .   15.2 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน 
  15.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้ดีขึ้น 
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โครงการท่ี   31 
 

โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน  
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีย์     แย้มสรวน       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคมื         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ต้ังอยู่ท่ีอาคารสุพรรณิการ์ 6 ช้ัน 4 ด้วยอายุการใช้งานของอาคาร
ค่อนข้างท่ีจะมีการใช้งานมานานพอสมควร จึงท าให้สภาพฝ้าเพดานมีรอยแตก รั่ว ช ารุด และมีขี้นกอยู่ใน
ฝ้าจ านวนมากและจะท าให้ฝ้าเพดานช ารุดเสียหาย และมีผลต่อการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน  
   แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนก
วิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยเปล่ียนฝ้าเพดานด้านในและด้านนอกอาคาร เพื่อให้ฝ้าเพดานมีความ
พร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม
ต่อการใช้งาน 
 9.2 เพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ฝ้า
เพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพ
ท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย ในพื้นท่ี 900 ตารางเมตร  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ฝ้า
เพดานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพ
ท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 งานรื้อถอนแผ่ฝ้าเรียบ - 47,000 - 47,000 
2 งานรื้อแผ่นฝ้าระแนงหลังคา - 30,000 - 30,000 
3 งานติดต้ังแผ่ฝ้าเรียบ - 75,700 204,400 280,100 
4 งานทาสีฝ้าเพดาน - 46,000 24,500 70,500 
5 งานติดต้ังฝ้าระแนงหลังคา - 40,000 32,400 72,400 

รวม - 238,700 261,300 500,000 
รวมเป็นเงิน (          ห้าแสนบาทถ้วน               )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   32 
 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน 
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีย์     แย้มสรวน       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ต้ังอยู่ท่ีอาคารสุพรรณิการ์ 6 ช้ัน 4 ด้วยอายุการใช้งานของอาคาร
ค่อนข้างท่ีจะมีการใช้งานมานานพอสมควร จึงท าให้สภาพดาดฟ้า ช้ัน 5 ของอาคาร มีรอยแตก รั่ว ช ารุด 
และท าให้มีน้ ารั่วซึมลงมาท่ีช้ัน 4 ห้องพักครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ น้ าท่ีรั่วซึมไหลลงโดนปล๊ักไฟ 
อาจส่งผลให้มีปัญหาด้านระบบไฟฟ้า และน้ าไหลลงอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์ อาจท าให้เสียหายและไม่
สามารถใช้งานได้  
   แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าโครงการโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงดาดฟ้าช้ัน 5 อาคาร
โรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยปรับปรุงดาดฟ้า เพื่อให้ดาดฟ้ามีความพร้อมต่อ
การใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 9.2 เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้
ดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 
ในพื้นท่ี 200 ตารางเมตร  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้
ดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ดาดฟ้าช้ัน 5 อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 งานรื้อถอนปูนและสีกันซึม - 16,500 - 16,500 
2 งานโครงสร้างหลังคา - 25,000 25,000 50,000 
3 งานฝ้าเพดาน - 15,000 30,000 45,000 
4 งานพื้นโถง - - 15,000 15,000 
5 งานมุงหลังคา - 20,000 28,500 48,500 
6 งานผนัง - 25,000 50,000 75,000 

รวม - 101,500 148,500 250,000 
รวมเป็นเงิน (          สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน          )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   33 
 

โครงการปรับปรุงก้ันผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410 
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีย์     แย้มสรวน       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการจัดการการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การสร้างนวัตกรรมและช้ินงาน เพื่อให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนนับว่ามีส่วนส าคัญท่ีจะท า ให้
กระบวนการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียนมีผลต่อการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  
   แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงกั้นผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 
6410  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยกั้นผนังห้องเรียน ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนมี
บรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410  ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
 9.2 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้ใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6409 และ 6409 ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ จ านวน 2 ห้องเรียน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6409 และ 6410 ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6409 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ผนังเบายิปซั่มบอร์ด - - 110,000 110,000 
2 สีอะคริลิค - - 50,000 50,00 

รวม   160,000 160,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410  ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
  15.2 ได้ปรับปรุงห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  15.3 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการท่ี   34 
 

โครงการปรับปรงุห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410 (ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ)     
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีย์     แย้มสรวน       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการจัดการการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การสร้างนวัตกรรมและช้ินงาน เพื่อให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนนับว่ามีส่วนส าคัญท่ีจะท า ให้
กระบวนการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สภาพแวดล้อม และสถาพอากาศกาศในห้องเรียนมีผลต่อผู้เรียน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สภาพอากาศมีความร้อนมากเกินไปส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีความพร้อม ความต้ังใจในการสนใจการ
เรียน และอากาศร้อนมีผลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจท าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุในการใช้งานท่ีน้อยลง
และช ารุดเสียหายได้ 
   แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410 
(ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ) แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ท่ีมีความพร้อมต่อ
การเรียนรู้ ห้องเรียนมีบรรยากาศ สภาพอากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410  ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
 9.2 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้ใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6409 และ 6409 ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ จ านวน 2 ห้องเรียน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6409 และ 6410 ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนเมษายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6409 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด  24,000 บีทีย ู4 เครื่อง - - 112,000 112,000 
      

รวม   112,000 112,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6409 และ 6410  ท่ีมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
  15.2 ได้ปรับปรุงห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  15.3 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการท่ี   35 
 

โครงการจัดหาวัสดุฝึกประกอบการสอนรายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ 
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุรีย์     แย้มสรวน       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 6 การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
 ด้านท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการจัดการการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการลงมือปฏิบัติจริง ให้นักเรียน-นักศึกษาได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
การต่อยอดความรู้หรือสู่การท างานในอนาคต เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความพร้อม
ของอุปกรณ์การเรียนและวัสดุฝึกประกอบการสอนนับว่ามีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้กระบวนการดังกล่าว
สัมฤทธิ์ผล 
   แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกประกอบการสอนรายวิชางานบริการ
คอมพิวเตอร์  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางด้านการประกอบ
ติดต้ังและใช้งานคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางด้านการประกอบติดต้ังและใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 9.2 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้ใช้วัสดุฝึกประกอบการสอน
รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 22 ชุด 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้ใช้วัสดุฝึกประกอบการสอน
รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์  ท่ีเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางด้านการประกอบติดต้ังและใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนพฤศจิกายน 2563 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 
 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช ้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 วัสดุฝึกประกอบการสอนรายวิชา - - 500,000 500,000 
รวม - - 500,000 500,000 

รวมเป็นเงิน (    ห้าแสนบาทถ้วน            )                หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1 ได้เสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางด้านการประกอบติดต้ังและใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 15.2 ได้เสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 15.3 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
     16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   36 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน แผนกวิชาการบัญชี 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง และนางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการ         
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี        
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การปฏิบัติงานในองค์กร ยุคปัจจุบันต้องการความสะดวกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการท างานในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานให้กับแผนกวิชาการบัญชี       
    9.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.3 เพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นสากล เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
    9.4 อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง  โต๊ะท างาน
ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด และเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5 ตัว     
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ระบบการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา     
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง    9,900 
2. โต๊ะท างาน และเก้าอี้ส านักงาน    12,500 

รวม    22,400 
รวมเป็นเงิน (สองหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 แผนกวิชาการบัญชีมีครุภัณฑ์ส านักงานท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
     15.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ       
     15.3 ระบบการให้บริการเกิดความรวดเร็วต่อผู้รับบริการ      
     15.4 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการให้กับ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี          
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โครงการท่ี   37 
 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับนักเรียน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  แผนกวิชาการตลาด         
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา    

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1   การบริหารจัดการ         
    ข้อประเมินท่ี  3.4  การบริหารงานอาคารสถานท่ี       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยแผนกวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ใช้ห้องเรียน 123  สอนนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกแผนกวิชาเป็นประจ า  สภาพปัจจุบันโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
นักศึกษามีความช ารุดมากและได้ซ่อมแซมหลายครั้ง ซึ่งเนื่องมาจากได้จัดซื้อในช่วงปีการศึกษา 2539-2544 
จึงท าให้นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับความสะดวกในการเรียนการสอนในแต่ละวัน 
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9. วัตถุประสงค ์
    9.1   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกในใช้โต๊ะและเก้าอี้ 
    9.2 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1   โต๊ะเรียน นั่ง 2 คน  จ านวน  20 ตัว    
            10.1.2  เก้าอี้พลาสติค  จ านวน        40 ตัว 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียนนักศึกษา มีโต๊ะและเก้าอี้ใช้อย่างสะดวกสบาย และห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
ดีขึ้น 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ปีงบประมาณ 2564     

12. สถานที่ด าเนินงาน  :      ห้องเรียน 123  แผนกวิชาการตลาด อาคารบริหารธุรกิจ    
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ  /            
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   /              
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   /              
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง    /             
2. ด าเนินการตามโครงการ    /           
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม     /          
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน     /          
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ      /         
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้      /         
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โครงการท่ี   38 
 

โครงการปรับปรงุห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ห้อง 124 ห้อง 125)  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายวิชาการ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ           
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี        
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการ
ให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพต่อการศึกษา ซึ่งส่ิงท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลไปยังผู้เรียน 
การสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในสถานศึกษา จึงเป็นหัวใจของการศึกษาอย่างหนึ่ง และห้องเรียนก็เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งท่ีท าให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพราะ
สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย ดังนั้นงานอาคารสถานท่ีได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง 
ซ่อมบ ารุงและดูแลอาคารสถานท่ีขึ้นภายใน          
    แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจึงได้ท าโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ห้อง 124 ห้อง 
125) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์   เพื่อปรับปรุงห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนมี
บรรยากาศท่ีดี  น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยในด้านการเรียนการสอนและเป็นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อใหห้้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้งานได้ดีและเหมาะสม 

    9.2 เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
    9.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีมาตรฐาน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อมและเหมาะสมในด้านการเรียน
การสอนและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
   10.2.1 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 2 ห้อง 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2564  

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

 

13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน    บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ประตูห้องเรียน  60,000   60,000 
รวม 60,000   60,000 

รวมเป็นเงิน (หกหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     15.1 ได้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้งานได้ดีและเหมาะสม  
     15.2 มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
       15.3 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีมาตรฐาน 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน, เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   39 
 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี (ห้อง 125) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายวิชาการ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม      

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ            
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี        
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการ
ให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพต่อการศึกษา ซึ่งส่ิงท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลไปยังผู้เรียน 
การสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในสถานศึกษา จึงเป็นหัวใจของการศึกษาอย่างหนึ่ง และห้องเรียนก็เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งท่ีท าให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพราะ
สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย  ดังนั้นงานอาคารสถานท่ีได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้าง ซ่อมบ ารุงและดูแลอาคารสถานท่ีขึ้นภายใน          
    แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจึงได้ท า โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ (ห้อง 125) แผนกวิชาธุรกิจค้า
ปลีกและการจัดการโลจิสติกส์  เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการการสอนพร้อมท้ังให้ห้องเรียนและ
บริเวณรอบห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี  น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยในด้านการเรียนการสอน
และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อใหห้้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้งานได้ดีและเหมาะสม 
    9.2 เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
    9.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีมาตรฐาน 
    9.4 เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน   
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อมและเหมาะสมในด้านการเรียน
การสอนและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 โต๊ะเรียนท่ีได้มาตรฐาน  จ านวน 20 โต๊ะ 

 10.2.2 เก้าอี้พลาสติก  จ านวน 50 ตัว 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2564  

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องเรียน 125 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน    บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 โต๊ะเรียน    55,000 55,000 
2 เก้าอี้พลาสติก   15,000 15,0000 

รวม   70,000 70,000 
รวมเป็นเงิน (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     15.1 ได้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้งานได้ดีและเหมาะสม  
     15.2 มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
     15.3 ได้ห้องท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีมาตรฐาน 
     15.4 มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน   
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โครงการท่ี   40 
 

โครงการจัดท าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล      
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
 พันธกิจท่ี  3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 
 พันธกิจท่ี  7 ดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี มีการบริหารจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
      เง่ือนไขความรู้   เง่ือนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2   ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
    ข้อประเมินท่ี  2.2 พัฒนาการเรียน การสอน       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
        คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โดยตามหลักการเรียนการสอน ส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญ ส าหรับการสอน 
เม่ือผู้เรียนมีส่ิงแวดล้อมในการเรียนท่ีดี ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ตามหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
       ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่
ครุภัณฑ์แผนกท่ีมีอยู่เป็นของเก่าใช้ต่อเน่ืองกันมา ห้องคอมพิวเตอร์มีท้ังหมด จ านวน 4 ห้องเรียน  ใน
ปัจจุบันน้ี โต๊ะท่ีใช้วางคอมพิวเตอร์มีสภาพเส่ือมโทรม ผุพัง เกือบท้ังหมด มีโต๊ะไม่เพียงพอกับจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ท าให้มีปัญหาด้านการเรียนการสอน ท้ังน้ีทางแผนกคอมพิวเตอร์มีความต้องการให้สภาพ
ห้องเรียนความเหมาะสม  และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นแห่งเรียนรู้ท่ีดีส าหรับผู้เรียน  โดยทางแผนก
ต้องการโต๊ะเพื่อมาวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ๆ ละ 40 ตัว เป็นจ านวน ท้ังสิน 120 ตัว เพื่อให้
เหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนในห้องปฏิบัติการอีกท้ังยังท าให้บรรยากาศ
ในช้ันเรียนน่าเรียน สะอาด และปลอดภัย และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เป็นอย่างดี  
9. วัตถุประสงค์ 
  9.1  เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีโต๊ะเรียนท่ีมีคุณภาพ  
     9.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เรียนอย่างมีความสุข บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสม  

9.3  ใช้ทดแทนโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  มีโต๊ะเรียน วางคอมพิวเตอร์จ านวน 3 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 40 ตัว)     
      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษาท่ี  ท้ังแผนกคอมพิ วเตอร์ และ ผู้ ท่ี เข้ามาเรียนในแผนก     
คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมใช้งาน  
            10.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับเรียนการสอน   
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ปีงบประมาณ 2564        
12. สถานที่ด าเนินงาน  :   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 731 732 และ 733 ตึกวิทยบริการ  
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซ้ือ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ   160,000 160,000 
รวม    160,000 

รวมเป็นเงิน (       หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถ้วน          )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีเรียนท่ีแผนกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี จ านวน 3 ห้องเรียน 
   15.2  เด็กมีโต๊ะเรียน ครบทุกคน เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
   15.3 เพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองการใช้งานของทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ยาวนานย่ิงข้ึน  
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โครงการท่ี   41 
 

โครงการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบ แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวกาญจนา   ยอดศรีค า     
    ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

    2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ

พัฒนาประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

 พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ  

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา  
    ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
 ด้านท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
    ข้อประเมินท่ี 2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากทางแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้มีการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิชาลับคม
เครื่องมือตัด และวิชาผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล1 ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช้เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะ เพราะของ
เก่าท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและเกิดความช ารุดจนใช้งานไม่ได้ ในแต่ละเทอมจะมีผู้เรียน 250-300 
คนโดยประมาณ และจะต้องมีการเรียนในรายวิชาดังกล่าวทุกเทอมจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดต้ังเครื่อง
เจียระไนต้ังโต๊ะใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1.เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะเขียนแบบใช้ในการเรียนการสร้างช้ินงานได้อย่างสมบรูณ์ 
    9.2.เพื่อให้การเรียนในรายวิชาปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน 
    9.3.เพื่อให้การเรียนการสอนในเรื่องการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นอย่างเต็มท่ี 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    

10.1.1 นักเรียนท่ีเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นและขียนแบบเครื่องมือกล จ านวน 350 คน 
ต่อภาคการศึกษา 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้เครื่องเจาะต้ังโต๊ะได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 โต๊ะเขียนแบบ จ านวน 30 ตัว    60,000 60,000 

รวม   60,000 60,000 
รวมเป็นเงิน   (หกหม่ืนบาทถ้วน)                          หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1. นักเรียนมีโต๊ะเขียนแบบใช้ในการเรียนการสร้างช้ินงานได้อย่างสมบรูณ์ 
 15.2. นักเรียนมีการเรียนการใช้โต๊ะเขียนแบบมีความปลอดภัยมากขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและ
เพียงพอต่อผู้เรียน 
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โครงการท่ี   42 
 

โครงการ Christmas Day 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวเทียนรุ่ง  เรืองอิทธินันท์, นางสาวศรีพลอย  ทะเลดอน, นายปริปูรติ  ศรีรุ่งเรือง  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ                      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์                             
 ด้านท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม            มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา                           
    ข้อประเมินท่ี 1.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

          1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ  

ดนตรี และ กีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า  
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
การอาศัยอยู่ในสังคมท่ีมีการติดต่อส่ือสารกับท่ัวโลก และการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เป็นส่ิงท่ี

จ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมาก วันคริสต์มาสเป็นวันท่ีมีความส าคัญ อีกวันหนึ่งของชาวตะวันตกและผู้ท่ีนับ
ถือศาสนาคริสต์ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในช้ันเรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา    
 ดังนั้น กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีควรจัดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย แล้ว
น ามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเหตุผลนี้ ทางหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจจากวัน
คริสต์มาส และยังเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็น
วันส าคัญของคนไทยและคนท่ัวโลกเช่นเดียวกัน  
9. วัตถุประสงค ์

9.1 . เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้  เข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบความ                   
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 

9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และใช้
โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง 

9.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ าใจและการท างานเป็น
ทีม 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  10.1 เชิงปริมาณ    
        10.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 500 คน 
  10.2 เชิงคุณภาพ   

      10.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 

      10.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวนัคริสต์มาสและมีโอกาส    
ในการแสดงความสามารถของตนเอง  

      10.2.3 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สามัคคี มีน้ าใจและการท างานเป็นทีม  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ท าป้าย ฉาก Christmas Day - - 1,000 1,000 
  -    

รวม   1,000 1,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   43 
 

โครงการ Halloween Festival 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวเทียนรุ่ง  เรืองอิทธินันท์, นางสาวศรีพลอย  ทะเลดอน, นายปริปูรติ  ศรีรุ่งเรือง  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ                      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์                             
 ด้านท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา                           
    ข้อประเมินท่ี 1.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

          1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ 

ดนตรี และ กีฬา  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า  
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง (Lingua Franca) เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ดังนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง ตลอดจนสนใจ
ในการแสวงหาความรู้ ในการพัฒนาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ความ
สามัคคี มีน้ าใจ การท างานเป็นทีม  
9. วัตถุประสงค ์

9.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน 
9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ใน

การแสดงความสามารถของตนเอง 
9.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ าใจและการท างานเป็น

ทีม 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  10.1 เชิงปริมาณ    
           10.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 400 
คน 
  10.2 เชิงคุณภาพ   

         10.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม  
         10.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล  
         10.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและประเพณี 

วัฒนธรรมของวนัฮาโลวีน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
         ในวันพฤหัสบดี ท่ี 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 ถึง 09.00 น.                      
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน     

 
        

ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

  งปม.   อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ท าป้าย ฉาก Halloween Festival - - 1,000 1,000 
  - -   

รวม   1,000 1,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน 

 15.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดง
ความสามารถของตนเอง 
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โครงการท่ี   44 
 

โครงการ Enjoy Small Talking 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : หมวดภาษาต่างประเทศ       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลง 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา        
 ด้านท่ี 2.2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม         มิติด้านเศรษฐกิจ  
   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม   
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร        
    ข้อประเมินท่ี  5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร  
    5.2 คุณลักษณะของครู 
    5.3 ตุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาโลก มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ยิ่งต้องมีการฝึกใช้
ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์
รวมด้านการท่องเท่ียวระดับโลก วิทยาลัยเทคนิคพัทยาซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพ มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
ส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความสามารถและ
สมรรถนะด้านการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ จนเกิดเป็นความเคยชิน ควรสร้างบรรยากาศและกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้าทาย อย่างแรกท่ีต้องพัฒนาครูและบุคลากรสนับนุนการจัดการศึกษา เมื่อครูและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษามีทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษแล้ว ก็จะง่ายต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษตามมาด้วย 
 ดังนั้นคณะครูหมวดภาษาต่างประเทศ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ
ให้กับครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการ . “Enjoy Small Talking” เพื่อเป็น
กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมให้ครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษามีความกล้าแสดงออกในการ
ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ   
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษให้กับคณะครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
    9.2 เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแว้ดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษให้คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 9.3 เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษของคณะครูและบุคลากรสนับสนุนการจัด
การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 30 คน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมั่นใจ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องบาร์ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าอาหารว่าง 50 คน x35 บาท x 18 ครั้ง 18,900             
2. ค่าวัสดุ (เอกสารประกอบกิจกรรมของโครงการ)   600  

รวม 18,900  600 19,500 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 30 คน มีความ
มั่นใจในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ  
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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                                                                                                          โครงการท่ี   45 
 

โครงการ Food Talk 
      

1. ผู้รับผิดชอบ  : หมวดภาษาต่างประเทศ       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา      
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม         มิติด้านเศรษฐกิจ  
   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม   
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี  1.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น   

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การใช้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คนไทยไม่สามารถปฏิ เสธการใช้
ภาษาอังกฤษได้อีกแล้ว และในสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากยิ่งต้องมี
การฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมด้านการท่องเท่ียวระดับโลก
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งสถานศึกษา ท่ีเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพยิ่งต้องได้ใช้
ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความกล้าในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความเคยชิน ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มี
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกและเกิดมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นคณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงการ 
Food talk ร่วมกับร้านค้าภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้กับผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อ
เป็นกิจกรรมส่งเสิรมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมต่างๆ  จึงท าให้
คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จัดท าโครงการ Food Talk ร่วมกับ
ร้านค้าภายในโรงอาหารวิทยาลัยขึ้น 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน  
 9.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านบรรยากาศและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 1800 คน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ(กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดส าหรับท าปก) 

  1,500           

รวม   1,500  
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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                                                                                                       โครงการท่ี   46 
 

โครงการ Say by Signs 
     

1. ผู้รับผิดชอบ  : หมวดภาษาต่างประเทศ       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม         มิติด้านเศรษฐกิจ  
   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม   
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
 ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็น   
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การใช้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คนไทยไม่สามารถปฏิ เสธการใช้
ภาษาอังกฤษได้อีกแล้ว และในสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากยิ่งต้องมี
การฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมด้านการท่องเท่ียวระดับโลก
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งสถานศึกษา ท่ีเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพยิ่งต้องได้ใช้
ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความกล้าในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความเคยชิน ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มี
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกและเกิดมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นคณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงการ 
Say by Signs ให้กับผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสิรมให้ ผู้เรียนได้ศึษาเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรท่ีหลากหลาย จึงท าให้คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าว และร่วมกันจัดท าโครงการ Say by Signs ขึ้น 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน  
 9.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านบรรยากาศและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 1800 คน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ(กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดส าหรับท าปก) 

  1,500           

รวม   1,500  
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   47 
 

โครงการ Morning Talk 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : หมวดภาษาต่างประเทศ       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม         มิติด้านเศรษฐกิจ  
   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม   
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา       
   ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็น   
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
และมีชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากยิ่งต้องมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองพัทยาซึ่ง
เป็นศูนย์รวมด้านการท่องเท่ียวระดับโลก วิททยาลัยเทคนิคพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งศูนย์
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพยิ่งต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อให้มีความสามารถและกล้าส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ จนเกิดความเคยชิน ควรสร้างบรรยากาศและ
กิจกรรมท่ีหลายกหลายและท้าทาย เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการพูดคุยในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดความเคยชิน
และเพลิดเพลินสนุกสนาน เมื่อผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วจะเป็น
แกนหลักส าคัญในการพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นคณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
โครงการ Morning Talk เพื่อเป็นกิจกรรเสิรมสร้างให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกการพูดภาษาอังกฤษจึง
ท าให้คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว และร่วมกันจัดท าโครงการ 
Morning Talk  

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน  
 9.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแสดงออกด้านการพูดส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 1900 คน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ(กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดส าหรับท าปก) 

  1,500           

รวม   1,500  
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   48 
 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระดับภาค 
และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายปริปูรติ  ศรีรุ่งเรือง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : แผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ด้านท่ี 3.2.1 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  จนได้รับรางวัล 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
 การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องสร้างนิสัย
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบ และสามารถเพิ่ม
ทักษะการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ในด้านเครื่องอ านวยความสะดวกในบ้าน เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่อง
ทุ่นแรงทางการเกษตร ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางทีมงานครูวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
จึงมีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ – เอสโซ่ ระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ท าให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็น
การคิดค้นส่ิงใหม่ๆ ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์อันเกิดจากการคิดค้นของนักเรียน นักศึกษา 
 9.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และสร้างส่ิงประดิษฐ์
ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 9.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีเกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์โดยนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจ านวน 2 โครงงาน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่ง
โครงงานเข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ(กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่า
กระดาษการ์ดส าหรับท าปก, วัสดุส าหรับตกแต่งบอร์ด) 
และอุปกรณ์ส าหรับท าโครงงาน 

  10,000 10,000 

รวม   10,000 10,000 
รวมเป็นเงิน ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 โครงงานวิทยาศาสตร์จากผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
     15.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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โครงการท่ี   49 
 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ภาษาจีน HSK 
  

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวฆมาภรณ์ ก้อนทรัพย์        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หมวดภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์     
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้  
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม   มิติด้านเศรษฐกิจ  
      มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา    
    ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 
 



256 
 

 

8. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาษาจีนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวที่มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นจ านวนมากยิ่งต้องมีการฝึกใช้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมด้านการท่องเท่ียวระดับโลก วิทยาลัยเทคนิคพัทยาซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ี
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพยิ่งต้องใช้ภาษาจีน ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีนเพื่อให้มี
ความสามารถและกล้าส่ือสารด้วยภาษาจีนจนเกิดเป็นความเคยชิน ควรสร้างบรรยากาศและกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้าทาย เพื่อให้เกิดทักษะการส่ือสารด้วยภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดความเคยชิน
และเพลิดเพลินสนุกสนาน เมื่อผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจ การใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันก็จะ
พัฒนารพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นคณะครูหมวดภาษาต่างประเทศ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาจีนผ่าน
กิจกรรมโครงการ . “เตรียมความพร้อมสู่ภาษาจีน HSK” เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริน สนับสนุน และ
เสริมสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนด้านการส่ือสารด้วยภาษาจีน และเตรียมตัวไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
หรือ Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)   
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเบ้ืองต้น 
 9.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ด้านภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจ านวน 150 คน   
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2563     
12. สถานที่ด าเนินงาน  :   ห้อง 814 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่ากระดาษาถ่ายเอกสาร, หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร,เชือก
จีน 

  5,000  

รวม   5,000  
รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ผู้เรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจ านวน 150 คน สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ  
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โครงการท่ี   50 
 

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  วิชาการ  
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี   3  พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ       

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          

ด้านท่ี      3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2   การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ        
    ข้อประเมินท่ี    2.5 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดแนวนโยบาย ประจ าปี 2556 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในนโยบายท่ี สอศ. ได้ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติ ด้านการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยวิธีการปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียน รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบายดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงได้จัดการด าเนินโครงการศึกษาดูงานขึ้น
    
9. วัตถุประสงค ์

    9.1    เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ในการเรียนและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพท่ีตน

เรียน 

    9.2    เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพท่ีศึกษาโดยตรงจากสถานประกอบการ  

    9.3    เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      10.1 เชิงปริมาณ    

    10.1.1    นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ   

      10.2 เชิงคุณภาพ   

    10.2.1    นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและรับทราบ

ความก้าวหน้าในการเรียนวิชาชีพ ท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา       
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     

 1.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 46,267 - 500 46,767 

 1.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 23,134 - 500 23,634 

 1.3 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 10,796 - 500 11,296 

 1.4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 32,387 - 500 32,887 

 1.5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 16,965 - 500 17,465 

 1.6 แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ 5,398 - 500 5,898 

 1.7 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 15,422 - 500 15,922 

 1.8 แผนกวิชาการบัญชี 10,796 - 500 11,296 

 1.9 แผนกวิชาการตลาด 6,169 - 500 6,669 
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โครงการท่ี   51 
 

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  วิชาการ และ แผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ          

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     

 ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้  
             1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้    

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี  2   การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ        
    ข้อประเมินท่ี  2.6 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในทุกด้านนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างเสริมและ
สนับสนุน ผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ และการแสดงออกทางวิชาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน ดังนั้น การแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา จึง
ถือได้ว่าเป็น กิจกรรมท่ีสร้างเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพอย่าง
แท้จริง   
        ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563   วิทยาลัยเทคนิคพัทยาด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ ได้น าเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเห็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็ม
ความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการนี้ขึ้น      
9. วัตถุประสงค ์
    9.1   เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรยีนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ     
    9.2   เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ   
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1    ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการได้ตามเป้าหมาย     
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1    ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ     
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา       
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าด าเนินการส่งเสริมทักษะวิชาการ     

 1.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 95,199 - 3,000 98,199 

 1.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 47,599 - 3,000 50,599 

 1.3 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 22,213 - 3,000 25,213 

 1.4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 66,639 - 3,000 69,639 

 1.5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 34,906 - 3,000 37,906 

 1.6 แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ 11,106 - 3,000 14,106 

 1.7 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 31,733 - 3,000 34,733 

 1.8 แผนกวิชาการบัญชี 22,213 - 3,000 25,213 

 1.9 แผนกวิชาการตลาด 12,693 - 3,000 15,693 
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โครงการท่ี   52 
 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  วิชาการ และ แผนงานและความร่วมมือ 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  4 ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา   

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          

ด้านท่ี      3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
             3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     

4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2   การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ        
    ข้อประเมินท่ี  2.6  การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) เป็นกิจกรรมเพื่อน าเสนอการจัดการเรียนการสอนของ
ทุกแผนกวิชา เพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน     เพื่อแนะแนวการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา 
น าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายในการเพิ่มอัตราการศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพกับสายสามัญ ในการจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 
(Open house) ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการของแผนกวิชาต่าง ๆ และเปิดแผนกวิชาเพื่อให้
ผู้สนใจเข้าเย่ียมชมเพื่อการแนะแนวการศึกษานักเรียน ก่อนเข้าดูงานและเย่ียมชมตามแผนกต่าง ๆ   
        เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์
ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการเปิดบ้านวิชาการนี้ขึ้น      
9. วัตถุประสงค ์
    9.1   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
    9.2    เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
    9.3   เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ แก่ ผู้บริหาร ครู -อาจารย์ และนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)       
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1    นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ และได้รับเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1    นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สนใจศึกษาต่อในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น         
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา       
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ     

 1.1 ค่าป้ายไวนิล 10,000 - - 10,000 

 1.2 ค่าเช่าเต๊นท์ 17,600 - - 10,500 

 1.3 ค่าอาหารว่าง(35 บาท x 1 ม้ือ x 300 คน) 10,500 - - 17,600 

 1.4 ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท x 1 มื้อ x 300 คน) 18,000 - - 18,000 

 1.5 ค่าวัสดุ 108 อาชีพ (แผนกวิชาละ 3,000 x 13) - - 39,000 39,000 

 1.6 ค่าตกแต่งเวที - - 10,000 10,000 

 1.7 ค่านิทรรศการ/การแข่งขันทักษะวิชาชีพ - - 74,900 74,900 

 1.8  ค่าเหมารถ 20,000 - - 20,000 

รวม    200,000 
                        รวมเป็นเงิน (  สองแสนบาทถ้วน   )       หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   53 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนกวิชา 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  วิชาการ  
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ   
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี   1  ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขต
พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและของประเทศ  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     

ด้านท่ี      1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้     
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี  1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี    1.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน้าท่ีหลักในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและ
วัสดุการศึกษาส าหรับการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการเรียนรู้  และได้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยเพิ่มข้ึน และเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน    
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และได้ส่ือท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน 
    9.2 เพื่อให้แต่ละแผนกวิชาได้รับวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้เรียน  
    9.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา      
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1    ผู้เรียนได้รับวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1   คุณภาพในการเรียนของนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25634 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช ้             
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โครงการท่ี   54 
 

โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพส าหรับนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวัดผลและประเมินผล        
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2   การจัดการอาชีวศึกษา    
 ด้านท่ี  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อประเมินท่ี 2.3   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ  ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยีรวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล  และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มี
ความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และต้องจัดการอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา  และสถานบัน
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิต  
และพัฒนาก าลังคน  รวมท้ังการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาในด้าน
วิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด  และความสนใจอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง
จนถึงระดับปริญญาตรี 
 ซึ่ งทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ก าหนดให้นักเรียนท่ีก าลังจะเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน ปวช. 1                        
ปีการศึกษา 2564 เข้าสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  ท้ังนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการาอาชีวศึกษา  และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความถนัดทางวิชาชีพให้กับนักเรียนท่ี
ก าลังเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพของผู้เข้าสอบ 
   9.2  เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
     นักเรียนท่ีก าลังจะเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีท่ี 1  ท่ีเข้ารับการสอบวัด
ความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  จ านวน 700 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    ผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 วัสดุส านักงาน (แฟ้มจัดเก็บเอกสาร,กระดาษถ่าย
เอกสาร,แผ่น CD, เทปกาว,ลวดเย็บ,คลิปหนีบกระดาษ, 
ฯลฯ) 

  4,000 4,000 

      
รวม   4,000 4,000 

รวมเป็นเงิน (ส่ีพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  วัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพของผู้เข้าสอบ 
    15.2  คัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)                    
ประจ าปีการศึกษา 2563  

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวัดผลและประเมินผล        
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี 
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     
 ด้านท่ี  1.1  ด้านความรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อประเมินท่ี 2.3   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
 



8. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.   ได้มีนโยบายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  ท่ีก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  เพื่อวัดความรู้และ
ทักษะในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  และหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ของนักเรียนในสาขาวิชาท่ีตน
ก าลังเรียนอยู่  อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  สถาน
ประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน  เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการต่อไป 
  ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 3  ก่อนการทดสอบ V-NET  โดยเป็นการ
ให้นักเรียนมีการเรียนเสริมรายวิชาท่ีใช้ทดสอบ V-NET ด้วย  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดความรู้และทักษะในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  และหมวดวิชา
สมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 9.2  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน 
– นักศึกษาผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
จ านวน  81  คน 
           10.1.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 3  ท่ีเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  ปีการศึกษา 2563  จ านวน  583 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 3 ท่ีเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
การทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  ปีการศึกษา 2563  ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
         10.2.2  นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน   
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 



13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 วัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร, ปากกา, ดินสอ 
2B,ยางลบ,แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ) 

  5,000 5,000 

      
รวม    5,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  เตรียมความพร้อมในการวัดความรู้และทักษะในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  และหมวดวิชา
สมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  15.2 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
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โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวัดผลและประเมินผล        
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับควาต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     
 ด้านท่ี  1.1  ด้านความรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อประเมินท่ี 2.3   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  ได้มีนโยบายให้นักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา V-NET  เพื่อวัดความรู้และทักษะในหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง  และหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนในสาขาวิชาท่ีตนก าลังเรียนอยู่   อีกท้ัง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  เข้าสู่สถานประกอบการ  หรือ
ตลาดแรงงาน  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสถานประกอบการต่อไป 
  ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัด
โครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET  ประจ าปีการศึกษา 2563  ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ.  เพื่อเป็นการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ของนักเรียนท่ีก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาในระดับอุตมศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
และยกระดับคุณภาพของวิทยาลัยฯ  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษา 
    9.2  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพต่อไป 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน  81  
คน 
           10.1.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  ท่ีเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  583  คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3  ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้เป็นท่ียอมรับของ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการคุมสอบ  (ได้รับ
งบประมาณ
จัดสรร จาก 

สทศ.) 

  

2 วัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร, ปากกา, ดินสอ 
2B,ยางลบ,แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ) 

  2,000 2,000 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ (ป้ายไวนิล) 1,000   1,000 
รวม 1,000  2,000 3,000 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   57 
 

โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวัดผลและประเมินผล        
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  พันธกิจท่ี 1  ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี 
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     
 ด้านท่ี  1.1  ด้านความรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อประเมินท่ี 2.3   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557  
ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยต้องมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา    
  จากระเบียบฯ ข้างต้นงานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมา
โดยตลอด  ท้ังนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  จนเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  องค์กร  หรือตลาดแรงงานในไทย  และตลาดแรงงานโลกต่อไป  
โดยท่ีจะมีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสัปดาห์แรกหลังปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อสร้างศักยภาพของนักเรียน – นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ 
    9.2  เพื่อวัดศักยภาพด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    9.3 เพี่อสร้างศักยภาพให้นักเรียน – นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน 
– นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      จ านวน  81  คน 
             10.1.2 นักเรียน – นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  864  คน       
       10.2 เชิงคุณภาพ   
      10.2.1  นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน   
               10.2.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (900 บาท × 15 สาขาวิชา)  9,000  9,000 
2 ค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
(2,000 บาท × 8 สาขาวิชา)    

  16,000 16,000 

3 ค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
(500 บาท × 7 สาขาวิชา) 

  3,500 3,500 

4 วัสดุส านักงาน (กระดาษค าตอบ,การดาษถ่ายเอกสาร
,ฯลฯ) 

  5,000 5,000 

รวม  9,000 24,500 33,500 
รวมเป็นเงิน (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   58 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวิทยบริการและห้องสมุด       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  5.การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย     

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี   2 การจัดการอาชีวศึกษา        
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการจัดการ        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2    การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
    ข้อประเมินท่ี   2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์และการส่ือสารท าให้เทคโนลีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันและสังคม ส่งผลต่อการ
พัฒนางานด้านเอกสารและงานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น การศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้ จัดท า
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งผล
ให้การจัดเก็บเอกสารและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล       

    9.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเอกสารของงานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

    9.3 เพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นสากล เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ    

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง    
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ            
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564     

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   งานวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 2 ชุด   46,000  
รวม   46,000  

รวมเป็นเงิน (      ส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน       )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  งานวิทยบริการและห้องสมุดมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ใน
การให้บริการส่งเสริมการค้นคว้า และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   59 
 

โครงการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือก่อนน าออกให้บริการและจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวิทยบริการและห้องสมุด       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  5.การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย     

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี   2 การจัดการอาชีวศึกษา        
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการจัดการ        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2    การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
    ข้อประเมินท่ี   2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  งานวิทยบริการและห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดวัสดุส่ิงพิมพ์และวัสดุส่ือต่างๆ ให้บริการค้นคว้าหา
ความรู้ ข่าวสารท่ีทันสมัยสาหรับทุกคนและทุกระดับช้ัน เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคัญ  ท่ีจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดความสนใจแก่ผู้เรียน น าไปสู่การค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ การสร้างบรรยากาศของห้องสมุดท่ีน่าเข้า น่าค้นคว้า น่าอยู่ มีป้ายนิเทศต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งความรู้ 
อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงสว่างท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ส่ือท่ีเป็นแหล่งข้อมูลต้องมีคุณประโยชน์ ทันสมัย 
เหมาะสม และเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด นั้นมีระบบและวิธีการจัดเตรียมการน าออกให้บริการ ไม่
ว่าจะเป็นหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์และ ส่ือต่างๆ งานวิทยและบริการจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ
ด าเนินงานให้เกิดสภาพท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด           
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อการด าเนินการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือก่อนน าออกให้บริการ     

    9.2 เพื่อจัดซื้อวารสาร และน าออกให้บริการ        

    9.3 เพื่อพัฒนาระบบงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ     

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  การลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือและส่ือก่อนน าออกให้บริการ จ านวน 461 รายการและ
จัดซื้อวารสาร จ านวน 20 รายการ          
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
ตามมารฐานงานห้องสมุด          
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564     

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   งานวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าวัสดุ(กระดาษแข็งส าหรับเสริมปก  กาวลาเท็ก ผ้าใน
การเสริมเล่ม กระดาษa4 คัตเตอร์ กรรไกร  แลคซีน  
ตรายาง หมึกเติม) 

  5,000  

2 วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ประมาณ 20 รายช่ือ/ปี 

และวัสดุเพื่อการด าเนินการออกให้บริการ     

25,000    

รวม 25,000  5,000 30,000 
รวมเป็นเงิน (     สามหมื่นบาทถ้วน     )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   60 
 

โครงการรักการอ่าน 
  

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวิทยบริการและห้องสมุด       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  5.การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย     

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี   2 การจัดการอาชีวศึกษา        
 ด้านท่ี  2.3 ด้านการจัดการ        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 2    การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
    ข้อประเมินท่ี   2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
       การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้   ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อใหเ้กิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย             

       การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน  เช่น   การรับรู้  การตระหนัก  การ

พัฒนา  การสนองตอบ และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การ

ตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการ

ประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว  โรงเรียนวัดกระจับพินิจจึงมุ่งจัดโครงการ   “รักการ

อ่าน” ขึ้น   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิ สัยรักการอ่าน   อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้   และการ

ด ารงชีวิต  ของนักเรียนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต        

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ    

    9.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน        

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 500 คน     
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยารู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่าน
หนังสือด้วยตนเอง           
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564     

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   งานวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลและวัสดุในการด าเนินงาน   2,500  
รวม   2,500  

รวมเป็นเงิน (     สองพันห้าร้อยบาทถ้วน     )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1  นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศอื่นๆ ด้วยตนเอง          
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โครงการท่ี   61 
 

โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ                    
ในสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ
เปล่ียนแปลง         
     2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
    ข้อประเมินท่ี 5.2 คุณลักษณะของครู 
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก รวมท้ังวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยสถาบันฯ จะด าเนินการจัดส่งครูอาจารย์เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 20 วันในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  ซึ่งหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ดังกล่าวได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ 
  ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ด าเนินการจัดส่งครู อาจารย์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง ด้านวิชาชีพจากสถานประกอบการ และสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถานศึกษาและสประกอบการเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการผลิตและใช้ก าลังคนอาชีวศึกษา 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
 9.2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการและสถานศึกษาความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้ตรงตามสมรรถนะท่ีต้องการของสถานประกอบการ 
 9.3. เพื่อสร้างความเข้าใจการด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักกการ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งครู เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งครู เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ได้รับ
ประสบการณ์ตรง ด้านวิชาชีพจากสถานประกอบการ    
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  สถานประกอบการ 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (900บาท*8ชม.*1คน*2วัน)  14,400  14,400 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600บาท*8ชม.*1คน*2วัน)  9,600  9,600 
 ค่าท่ีพัก (800บาท*2คน*2คืน)  3,200  3,200 
 ค่าเดินทาง (52กม.*2คน*2เท่ียว*4บาท)  832  832 
 ค่าอาหารว่าง(35บาท*4 มื้อ*80คน ) 11,200   11,200 
 ค่าอาหารกลางวัน (60บาท*2มื้อ*80คน) 9,600   9,600 
 ค่าป้ายไวนิว (5ม*2.5ม) 2,010   2,010 
 ค่าวัสดุ   25,058 25,058 

รวม    75,900 

รวมเป็นเงิน (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   62 
โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม            มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    ข้อประเมินท่ี 1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 



307 
 

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในปัจจุบันก าหนดให้ นักเรียน/นักศึกษา ต้องออก
ฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
  ดังน้ัน งานระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ที่จะจัดท าโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน/
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์งาน เพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ให้เข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ งานระบบทวิภาคี จึงหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในการออกฝึกงานท่ีสถานประกอบการ 
 9.2. เพื่อแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
 9.3. เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานของ
วิทยาลัย 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1นักเรียน – นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์มีความพร้อมและศักยภาพในการออกฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าป้ายไวนิล (5ม*2.5ม) จ านวน 2 ป้าย 4,020   4,020 
2 ค่าวัสดุ   2,980 2,980 

รวม 4,020  2,980 7,000 
รวมเป็นเงิน (เจ็ดพันบาทถ้วน)                            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      15.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีมีความพร้อมจะออกฝึกประสบการณ์ในการออกฝึกประสบการณ์ใน 
สถานประกอบการ ในภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 
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โครงการท่ี   63 
 

โครงการ การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน                  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
   2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ          
   2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ข้อประเมินท่ี 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในระดับผีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยการ
ใช้กลไกการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นเครื่องมือในการตอบสนองในการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษาดังกล่าว โดย
การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการด าเนินการทั้งทางด้านหลักสูตร 
การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผล ของผู้เรียนร่วมกัน 
  ทั้งน้ี การด าเนินโครงการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดผลอย่างต่อเน่ือง
และขยายผลกับสถานประกอบการในการเป็นต้นแบบการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมน้ัน ยังเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ยังมีความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จึงเล็งเห็นว่า
ควรมีการด าเนินการสร้างความเข้าใจในการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
 9.2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการและสถานศึกษาความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
ตรงตามสมรรถนะท่ีต้องการของสถานประกอบการ 
 9.3. เพื่อสร้างความเข้าใจการด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักกการ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 เครือข่ายสถานประกอบการในสถานศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้  
อย่างน้อย 12 สาขาวิชา 
    10.1.2 สถานศึกษาเข้าร่วมสร้างความเข้าใจการด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 เน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความหลากหลาย 
     10.2.2 เพิ่มคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
    10.2.3 มีแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ท่ีมีความสอดคล้องสมรรถนะวิชาชีพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (900บาท*8ชม.*1คน*2วัน)  14,400  14,400 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600บาท*8ชม.*1คน*2วัน)  9,600  9,600 
 ค่าท่ีพัก (800บาท*2คน*2คืน)  3,200  3,200 
 ค่าเดินทาง (52กม.*2คน*2เท่ียว*4บาท)  832  832 
 ค่าอาหารว่าง(35บาท*4 มื้อ*80คน ) 11,200   11,200 
 ค่าอาหารกลางวัน (60บาท*2มื้อ*80คน) 9,600   9,600 
 ค่าป้ายไวนิว (5ม*2.5ม) 2,010   2,010 
 ค่าวัสดุ   25,058 25,058 

รวม    75,900 

รวมเป็นเงิน (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   64 
 

โครงการปรับปรงุห้องปฏิบัติงานสื่อการเรียนการสอน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นายศักดิ์ชัย   ชุมไธสงค์       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
      งานส่ือการเรียนการสอน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จัดหารวบรวมวัสดุ ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และให้บริการด้านทัศนูปกรณ์ ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา เนื่องจากห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียน
การสอน มีสภาพบางส่วนท่ียังไม่พร้อมใช้งาน ตู้ในการเก็บเอกสารและส่ือการเรียนการสอน และโต๊ะ เก้าอี้
ในการปฏิบัติงาน 
     งานส่ือการเรียนการสอน จึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้มี
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการจัดเก็บส่ือโสตทัศนูปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 9.2 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีความพร้อมในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 1 
ห้อง 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 มีห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน มีความ
พร้อมในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ห้องปฏิบัติงาน งานส่ือการเรียนการสอน อาคารวิทยบริการ ช้ัน 4 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด  24,000 บีทียู 1 เครื่อง - - 30,000 30,000 
2 ตู้เหล็กอเนกประสงค์แบบสูง 3 ตู้ - - 21,000 21,000 
3 โต๊ะท างานเหล็ก 3.5 ฟุต 1 โต๊ะ - - 5,000 5,000 
4 เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว - - 4,000 4,000 
5 คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง - - 25,000 25,000 

รวม - - 85,000 85,000 
รวมเป็นเงิน (          แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน          )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

 
 





 

 

 

 

 

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ล าดับที่ 65 – 87 
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โครงการท่ี   65 
 

โครงการการพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็น “คนดีและคนเก่งอย่างมีความสุข” 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายชาตรี ม่วงเขาแดง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
   มาตรฐานท่ี  1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
   ด้านท่ี 1.3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม        มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
  1.หลักนิติธรรม  4.หลักความมีส่วนร่วม 
     2.หลักคุณธรรม  5.หลักความรับผิดชอบ 
     3.หลักความโปร่งใส  6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
   ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน นักศึกษา  

ข้อประเมินท่ี  1.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ข้อประเมินท่ี  1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรีภาพด้าน

ศิลปะ ดนตรี และ กีฬา  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา  
ท่ีส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการ
เป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและมีความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ท ากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษาข้ึน  เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  
    การด าเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นั้น ด าเนินการตามระเบียบ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระบุให้มีการประเมินฯ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐาน 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ดังกล่าว และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการประเมินฯ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับชาติ  ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพตามแบบประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ท่ีก าหนด  เพื่อให้ได้องค์การมาตรฐานดีเด่นในทุกระดับ โดยอาศัยระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1.เพื่อพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เป็น        
คนดีและมีความสุข 
    9.2 เพื่อพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เป็น  
คนเก่งและมีความสุข 
    9.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ในหมู่สมาชิกองค์การฯ 
    9.4 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การฯ 
    9.5 เพื่อรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
    9.6 เพื่อให้สมาชิกองค์การฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ 
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10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 จัดท าโครงการภายใต้แผนการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและคนเก่งอย่างมีความสุข ไม่
น้อยกว่า 30 โครงการ 
     10.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมตามโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและคนเก่งอย่าง
มีความสุข จ านวน 2,000 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและคนเก่ง มี คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ 
และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตลอดมปีบประมาณ 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   66 
 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายชโลมพร  แน่นหนา 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี   3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯเป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ด้านท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา     
 ข้อประเมินท่ี  6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา    
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
    ตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ในการดูแลความประพฤติและผลการเรียน 
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ของบุตรหลานตนเอง ให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะพึงประสงค์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ดังนั้น การประชุมผู้ปกครองจึง
เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1  เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ อันดี ระหว่างผู้ปกครอง กับครูท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี 
    9.2  เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง 
ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติร่วมกัน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทุกช้ันปีทุกคน เข้าร่วมโครงการ 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทุกคนเป็นมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์จนส าเร็จการศึกษา 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ธันวาคม 2563 , พฤษภาคม 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   67 
 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายชโลมพร  แน่นหนา 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา     
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯเป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  ท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   
 ด้านท่ี   3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ     
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน       
    ข้อประเมินท่ี 1.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการศึกษาท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญ จึงได้มอบนโยบายให้
สถาบันการศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตอบรับนโยบาย
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

9. วัตถุประสงค ์

    9.1   เพื่อศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
    9.2   เพื่อน าปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา มาหาทางแก้ไข โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
    9.3  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
    9.4  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มแรงงานสู่สถานประกอบการ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    10.1 เชิงปริมาณ    
   10.1.1  ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัดและเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
    10.2 เชิงคุณภาพ   

10.2.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ระหว่างวันท่ี 1- 31  สิงหาคม 2564      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  บ้านนักเรียน นักศึกษา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กิโลละ 4 บาท  26,000  26,000 
รวม  26,000  26,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงได้รับการแก้ไข 
     15.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
     15.3  เพิ่มปริมาณก าลังแรงงานสู่สถานประกอบการ 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 





331 
 

โครงการท่ี   68 
 

โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (RMS 2016)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานปกครอง 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 

       4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
          ตัวบ่งชี้ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
 เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม 4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม 5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
   ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ  
   ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

         3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสารท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ต่อชีวิตประจ าวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีรัฐ
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิตและการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ โดย
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึด
หลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความ รู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้น และในการดูแล
นักเรียน - นักศึกษา ได้ใช้ระบบ RMS 2016   ท่ีเป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสือสาร  ระหว่าง ผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และ  ผู้ปกครอง  ได้รับข้อมูลต่างๆจากระบบ โดยมีอุปกรณ์ ท่ีเช่ือมต่อท า
ให้สามารถท างานได้  เช่น เครื่องอ่านใบหน้า  เครื่องอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเวลา  ในส่วนอุปกรณ์นี้  มี
การใช้งานป็นเวลานาน ต้องมีการปรับปรุง ดังนั้น  งานปกครองมีความต้องการจัดซื้อ  เครื่องมือดังกล่าว
เพื่อรองรับ นักเรียน –นักศึกษา ภาคเรียน 1/2563  ท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว เพื่อให้เป็นตาม
นโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
การพัฒนาผู้เรียน  และใช้ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา  งานปกครองจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้
ในระบบดูแลนักเรียน-นักศึดษาเป็นเครื่องมือในการให้บริการ ท้ังทางด้านความรู้ รวมถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
9. วัตถุประสงค ์
 9.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านความรู้และด้านทักษะในการใช้งาน
ระบบRMS  
 9.2 เพื่อเพิ่มจ านวนเครื่องมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการและเพิ่มพื้นท่ีในการสืบค้นข้อมูลท่ีมี
ความจ าเป็น 
 9.3 เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ได้ใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย เพื่อสืบค้นหาข้อมูล 
 9.4 เพื่อให้ ได้ใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยในการใช้งานระบบให้ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ   
     10.1.1 เครื่องอ่านใบหน้า จ านวน 4 เครื่อง 
      10.2 เชิงคุณภาพ   

    10.2.1 เครื่องอ่านใบหน้าและบันทึกเวลาเข้า-ออก ท่ีเพียงพอต่อการใช้งานในระบบดูแล
นักเรียน -นักศึกษา โดยผ่านระบบ RMS 2016 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ระบบดูแลนักเรียน  นักศึกษา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   69 

โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา บริการส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(RMS 2016) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายจีราศักดิ์  วุฒิศรีศิริพร 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานปกครอง 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       5. เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษา 
        7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความ

เปล่ียนแปลง 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  

  6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ จ านวน 3 ด้าน 8 ตัวบ่งช้ี 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   ตัวบ่งช้ี 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
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6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
   ข้อประเมินท่ี 1.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
8. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสารท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ต่อชีวิตประจ าวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีรัฐ
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิตและการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ โดย
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึด
หลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้น และในการดูแล
นักเรียน  นักศึกษา ได้ใช้ระบบ RMS 2016   ท่ีเป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสือสาร ระหว่าง ผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง  ได้รับข้อมูลต่างๆจากระบบ ส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1/2563  ท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว เพื่อให้เป็นตามนโยบายและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนา
ผู้เรียน  และใช้ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา  งานปกครองจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อข้อความ (SMS) บริการ
ส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้กับระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
9. วัตถุประสงค ์
       9.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองของนักเรียน นกัศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 
       9.2 เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ส่งข้อมูลการขาดเรียนให้กับผู้ปกครอง  
       9.3 เพื่อต้องการส่งข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
              10.1.1 จ านวนข้อความ (SMS)  100,000 ข้อความ 
     10.1.2 ส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,500 คน  
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      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 บริการส่ง SMS เข้า-ออก สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
    10.2.2 บริการส่ง SMS แจ้ง กรณี การขาดเรียนรายวิชา ของนักเรียน นักศึกษา 
    10.2.3 บริการส่ง SMS แจ้งกรณี ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง (เข้าแถว) 
    10.2.4 บริการส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   70 
 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาว สุชัญญ์ญา  นาชัยทอง    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 

2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 2   
 ด้านท่ี  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
                   3.3 การบริการงานงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552         
ข้อ 32 (1) ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติระเบียบวินัย 
และข้อบังคับ การจัดท าสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังสวัสดิการและการบริการต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการดูแลและกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคม 
มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพในทางท่ีถูกท่ีควร เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท าประโยชน์แก่สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
    9.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    9.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
เป็นคนดีของสังคม 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
   10.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564   
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเป็นคนดีของสังคม 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าไวนิล (2,100 บาทx4 ผืน)   8,400 8,400 
2. ค่าวัสดุส านักงาน   3,600 3,600 

รวม    12,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสองพนับาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   71 
 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาว สุชัญญ์ญา  นาชัยทอง    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 

2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 6 อัตราการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3.3 การบริการงานงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
         การวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสัมฤทธิ์ผลดีหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากผลผลิต
ท่ีออกสู่ภายนอกนั้นก็คือนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงวิทยาลัยฯ ต้องมีการส ารวจติดตามและจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาว่ามีงาน
ท าหรือศึกษาต่อมากน้อยเพียงใดและน าข้อมูลท่ี ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2564 

    9.2 เพื่อส ำรวจว่ำนักเรียน นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำหรือศึกษำมำกน้อยเพียงใด 
    9.3  เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้มำท ำประกันวัดคุณภำพสถำนศึกษำ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 สามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า  100% 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  สามารถติดตามทราบข้อมูลว่าผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและมีการตัดสินใจ
ศึกษาต่อมากน้อยเพียงใด 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุส านักงาน   3,000 3,000 
รวม    3,000 

รวมเป็นเงิน ( สามพันบาทถ้วน )                           หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     15.1 เพื่อส ำรวจว่ำนักเรียน นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำหรือศึกษำมำกน้อยเพียงใด 
     15.2 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาท าประกันวัดคุณภาพสถานศึกษา 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   72 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลีกษณะที่พึงประสงค์     
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1.1  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    ข้อประเมินท่ี  6.2 อัตราการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริหาร 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากท่ีสถาบันการศึกษาต่างผลิตก าลังคนออกสู่ตลาดแรงแรงในแต่ละปี เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาเทคนิคพัทยาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาออกไป ซึ่งนักเรียน 
นักศึกษาบางคนยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางหลังจากจบการศึกษาเลยท าให้สถานศึกษาต้องจัดงานปัจฉิม
นิเทศขึ้นเพื่อช้ีแนะแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก่อนท่ีจะส าเร็จออกไป
เพื่อพิจารณาตัดสินใจ และวางแผนเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1เพื่อให้แนะน าแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 9.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมก่อนออกสู่สังคม 
 9.3 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์และสถาบันการศึกษา 
 9.4 เพื่อทราบข้อมูลเบ้ืองต้นหลังส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ  
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
       10.1.1 มีนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 รวมถึงวิทยากรครูอาจารย์เข้าร่วมจ านวนรวมท้ังส้ิน 
700 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวหลัง
ส าเร็จการศึกษาเพียงใด 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



349 
 

13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (ชม.ละ 1,200 บาท x 8 ชม. x 1วัน)  9,600  9,600 

2 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง    91,000  91,000 

3 ค่าไวนิล  2,010  2,010 

4 ค่าด้ายผูกข้อมือและดอกไม้  4,500  4,500 
รวม  107,110  107,110 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   73 
 

โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสุชัญญ์ญา  นาชัยทอง 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          
 ด้านท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี  6.1 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา  
7. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะท่ี ๒ มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ท่ีต่อเนื่องเป็น
เวลาหลายปีอีกท้ังมีนักเรียน นักศึกษา และสามเณรท่ีได้รับทุนการศึกษา กระจายอยู่หลายจังหวัดและ
หลายสังกัดซึ่งต้องมีการเล่ือนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษา หรือเปล่ียนสังกัดสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
มี คู่มื อและแนวปฏิบั ติการด าเนิน งาน โครงการ  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะ ท่ี ๒  ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีแนวทางการด าเนินงาน มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาท่ีเป็น แนวปฏิบัติเดียวกัน มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา
อย่างเป็นเอกภาพ มีการ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาให้สามารถศึกษา
ได้อย่าง ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตลอดจน  มีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  อย่างต่อเนื่อง
จนกระท่ังส้ินสุดโครงการ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
และมีอัตราการเรียนต่อต่ า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 3 
 9.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีภูมิล าเนา  ของตนเองหลังส าเร็จ
การศึกษา 
 9.3 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลให้เห็น
คุณค่าทางการศึกษา มีความส านึกในความเป็นคนไทยรักถิ่นฐาน  รักประเทศและรักการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีไม่น้อยกว่า 1 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.  นักเรียน นักศึกษาท่ี ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีมีความรู้ความเข้าใจข้อปฏิบั ติตลอด
ระยะเวลาการรับทุนเพียงใด 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธย่อ ส.ท. 60x90 ซม. 500   500 
2 กรอบรูป พร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 20x30 นิ้ว 
1,600   1,600 

3 ผ้าต่วนสีม่วง 1 ยกม้วน   1,300 1,300 
4 ผ้าต่วนสีขาว 1 ยกม้วน   1,300 1,300 
5 ค่าวัสดุและอุปกรณ์   3,300 3,300 

รวม    8,000 
รวมเป็นเงิน  ( แปดพันบาทถ้วน  )                        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   74 
 

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาว สุชัญญ์ญา  นาชัยทอง    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 

2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี  2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
                   3.3 การบริการงานงบประมาณและการบริการ 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียน นักศึกษาใหม่สมัครเข้าเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นจ านวน
มากซึ่งในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษานักเรียน นักศึกษาจักต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยและเพื่อท าความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย 
งานแนะแนวฯ จึงท าโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อช้ีแจงและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตัวหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยข้ึน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อมีคู่มือแนะน ำในกำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันในวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ  
    9.2 เพื่อมีคู่มือแนะน ำในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติตัว ข้อบังคับ  ให้นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯได้อย่างถูกต้อง 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช ้             
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โครงการท่ี   75 
โครงการจัดหาผู้ประกอบการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2564 

     

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒน าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา         
    ข้อประเมินท่ี  1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
และกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2531 ท้ังนี้ จากปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันท าให้ทราบว่า
นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการดูแลสุขภาพอีกท้ังยังขาดการแนะน าท่ีถูกต้องจาก
ผู้เช่ียวชาญ ท าให้ต้องสูญเสียเวลาและทรัพย์สินในการเข้ารับการรักษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจัดโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีฯ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
นักศึกษาให้มีสุขภาพท่ีดี และมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นการคัดกรองโรคให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และเพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 
9. วัตถุประสงค ์
  9.1เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตน 

9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพ 

9.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  ตรวจร่ายกายเพื่อหาความผิดปกติทางด้านร่ายกายและจิตใจ 

9.4 เพื่อคัดกรองโรคให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

9.5 เพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 

  9.6 เพื่อนักเรียน นักศึกษาของวิทยาเทคนิคพัทยาห่างไกลจากยาเสพติด 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทยาทุกคน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพของตน ได้คัดกรองโรค คัดกรองหาสารเสพติดและอบายมุข และมีความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

 ค่าตรวจสุขภาพ 300,000   300,000 
      

รวม 300,000   300,000 
รวมเป็นเงิน (สามแสนบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   76 
โครงการน้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติวันพ่อและวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง ไทยพลเมือง
โลก 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
 พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน

ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินที 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
          ในปัจจุบันโลหิตท่ีได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของสภากาชาดไทย นั้นไม่พอเพียงต่อความต้องการ
ของผู้ต้องการรับบริจาค สืบเนื่องจาก มีผู้ต้องการใช้โลหิต เป็นจ านวนมากท่ัวท้ังประเทศ ถึงแม้จะมีผู้
บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ 
หลายครั้งท่ีคลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาส ารองไว้ได้ตามเป้า ท่ีวางไว้ ท าให้ เกิดความเดือดร้อนใน
การต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ท าให้การรักษาผู้ป่วยล้าช้า หรือไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ท้ังบางคราวโลหิตท่ีได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถน าไปใช้ อนึ่งนอกจากโลหิตแล้ว ยังมี “พลาสมา” เกร็ด
โลหิต ท่ียังถือว่า เป็นส่วนส าคัญอย่างมาก ท่ีทางสภากาชาดไทย ต้องการขอรับบริจาคผู้ท่ี มีจิตอันเป็นกุศล 
ดังนั้น ทางกลุ่มครอบครัวกูรู ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าว จึงได้ก่อเกิดเป็นโครงการในครั้งนี้  เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้
น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไปด้วยเหตุนี้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เห็นเล็งเห็น
ความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้  
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี แม่ของแผ่นดิน 
    9.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาปรับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความ
สมัครใจซึ่งการบริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
    9.3 เพื่อสร้างจิตส านึกของความเป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1นักเรียน ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน    
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ร่วมบริจาคโลหิตทุก  ๆ 3 เดือน ด้วย
ความสมัครใจซึ่งการบริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง พร้อมท้ังยังได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แม่ของแผ่นดิน โดย กิ่งกาชาด
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                   
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
รวม   2,000 2,000 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน)                              หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
           15.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ร่วมกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวที พร้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อรัชกาลท่ี ๑๐ และแม่ของแผ่นดิน  
           15.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับการกระตุ้น โดยปรับพฤติกรรมบริจาคโลหิต
ทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความสมัครใจ ซึ่งการบริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
           15 .3  นัก เรียน นัก ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มี จิตส านึ กของความเป็น ผู้ เสียสละ 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจและช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน 
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โครงการท่ี   77 
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ 
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตระหนักถึงสวัสดิการในการรักษาสุขภาพของรักเรียน นักศึกษา จึงได้จัด
โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในการดูแล บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ  
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษานั้น ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งช้ี ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดในมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ ยา
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู้ท าการปฐมพยาบาล
ใช้ด าเนินการในการให้บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีห้องพยาบาล แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้า
มารับบริการ และให้บริการยืมหรือเบิกใช้ในการปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ีในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย ใช้ใน
แผนกวิชาต่างๆ ในวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรภายในวิทยาลัย 
9. วัตถุประสงค ์

9.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา                             

9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที    

 9.3 เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเบ้ืองต้นของนักเรียน นักศึกษาได้ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาทุกคน    
      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณ์ แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 10.1.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที  

    10.1.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้การรักษาอาการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเบ้ืองต้น 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีการศึกษา 2564        

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 ค่ายาและเวชภัณฑ์   50,000  
      

รวม   50,000  
รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณ์ แข็งแรงและมีความปลอดภัย              

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

     15.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     15.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้การรักษาอาการเจ็บป่วย และได้รับยาท่ีมีคุณภาพ ต้านทานโรค

ได้ 
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โครงการท่ี   78 
 

โครงการวัยใส วัยเกรียน เรียนเรื่องเพศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
 พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน

ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เง่ือนไขความรู้   เง่ือนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1 ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา         
    ข้อประเมินท่ี 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นวัยท่ีเร่ิมมีความรู้สึกทางเพศ
ความสนใจในเร่ืองความรักในวัยเรียน และแสดงออกทางเร่ืองเพศท่ีไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงได้รับ 
อิทธิพลมาจากสรีระทางร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมนเพศและอิทธิพลภายนอกหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ เพื่อน 
ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ด้วยภาวะสังคมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบันได้ชักน า ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม และอาจน ามาซ่ึงการมีเพศสัมพันธ์ตรงข้ามท่ีจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ การ
ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ กามโรค โรคตับอักเสบจากไวรัส ชนิดบีและซี เป็นต้น การต้ังครรภ์ท่ี
ไม่พร้อม เกิดปัญหากับครอบครัวท่ีไม่ยอมรับหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง วัยรุ่นจึงควรรู้ถึง
ปัจจัยและสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์เพื่อท่ีจะได้หลีกเล่ียงจากปัจจัยและสถานการณ์เส่ียงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ท่ีส าคัญ อีกท้ังวัยรุ่นเพศชาย-หญิงเป็นวัยท่ีต้องเติบโตต่อไปและยังต้องเจอผู้คนอีกมากในวัน
ข้างหน้า หากวันไหนท่ีต้องเลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรักแล้วจะได้ไม่ต้องมาน่ังเสียใจในภายหลัง 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ วัยเจริญพันธ์ุ อวัยวะสืบพันธ์ุ การใช้ถุงยางอนามัยและยา

คุมก าเนิด 

    9.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม

พฤติกรรมทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

    9.3 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิเสธ หลักเล่ียงการขอมีเพศสัมพันธ์ รวมท้ังการวางแผน
ชีวิตในวัยเรียนต่อไป 
10. เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช.และ ปวส . ได้รับความรู้เร่ืองวัยเจริญพันธ์ุ การป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมก าเนิด และท้องในวัยเรียน รวมท้ังป้องกันโรคติดต่ออันตราย
และการวางแผนชีวิตในวัยเรียนต่อไป โดย วิทยากรจาก สาธารณสุขอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซ้ือ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ข้ันตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ข้ันน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอ่ืน 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ   1,000 1,000 
      

รวม   1,000 1,000 
รวมเป็นเงิน (หน่ึงพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   79 
โครงการวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
          ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศการระบาดท่ีกระจายตัวอย่างรวดเร็วใน
สังคมไทย เป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่รู้จักการหลีกเล่ียงเพราะอยากรู้ 
อยากลอง บางคนมีความโลภท่ีจะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขายเพื่อหวังก าไรท่ีมากมายมหาศาล โดยไม่
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ท่ีควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ ผลจากการเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ ส่งผลต่อ
เด็กเยาวชนของไทยท่ีจะมีอนาคตในภายภาคหน้าท่ีสดใส แต่กลับต้องหลงเช่ือ โดยการอยากรู้อยากลองสาร
เสพติดเหล่านั้น ถูกการชักจูง การมั่วสุมและการหลอกให้เป็นเครื่องมือในการค้าขายยาเสพติด ถ้าเยาวชน
ทุกคนตกเป็นทาสยาเสพติดอนาคตของประเทศคงจะพบกับการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเป็นแน่แท้ ยาเสพ
ติดไม่มีผลดีต่อร่างกายและยังให้โทษอีกมากมายมหาศาล เนื่องจากเยาวชนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
สังคมอย่างเพียงพอ ครอบครัวควรเป็นแบบอย่างในการให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องกับเยาวชน เพื่อ
เป็นการช่วยกันขับเคล่ือนไปในทางท่ีถูกท่ีควร ส่ิงเสพติดจะเข้าหากลุ่มเยาวชนได้ง่ายมาก เพราะเป็นกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีความคึกคะนองพอสมควร ถ้าปล่อยให้ส่ิงเสพติดนั้นท าลายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ประเทศ
ไทยคงจะต้องพบกับส่ิงเลวร้ายอย่างยิ่ง จากค ากล่าวที่ว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ถ้าไม่ป้องกันและให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษ และการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดแก่เยาวชน อนาคตของชาติคงถูกท าลายด้วยยาเสพติด
เป็นแน่ 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตระหนักถึงความส าคัญในป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด  

    9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน 

การแพร่ระบาดของสารเสพติดภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 

    9.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ และ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช.และ ปวส. ตระหนักถึงความส าคัญในป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติด
ภายใน  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.   งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1.    ค่าวัสดุ   1,000 1,000 
      

รวม   1,000 1,000 
รวมเป็นเงิน (  หนึ่งพันบาทถ้วน   )                        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    15.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความตระหนักถึงความส าคัญในป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
    15.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของสารเสพติดภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
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โครงการท่ี   80 
โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกับ อย.น้อย ประจ าปี 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมิน 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักศึกษา จึงได้มีการจัดต้ังโครงการอย.น้อยขึ้นภายในสถานศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ด าเนิน
โครงการฯ ประสานงาน กับองค์กรของภาครัฐในการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ในวิทยาลัย 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขอนามัย  ท่ีดีขึ้นโครงการอย.น้อย ถือก าเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการ
น าร่องแต่มีการด าเนินการอย่างจริงจังในปี 2546 โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดต้ังชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียนและท ากิจกรรม อย.น้อย จังหวัดละ 5 โรงเรียน จากนั้นในปี 2547 ได้ขยายกิจกรรมให้
ครอบคลุมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยเน้นการท ากิจกรรม ในลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น ส่ง
ให้เกิดการเอื้ออาทรโรงเรียนระดับท่ีเล็กกว่าในลักษณะ อย.น้อย สอนน้อง โดยต้ังเป้าหมายไว้ว่าในปี 2549 
จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศได้รับการเอื้ออาทร อย.น้อยสอนน้อง ไม่น้อยกว่า 5,000 
โรงเรียน โดยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นท่ี  การด าเนินงานกลุ่ม อย.น้อย ของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ช่วงปี 2556 – ปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้งาน อย.น้อย ได้ตรวจดูสถานท่ีผลิตอาหาร
ภายในสถานศึกษาและยังกระตุ้นให้ ผู้ผลิตและจ าหน่อยอาหารเกิดความตระหนักและปรับปรุงพื้นท่ี
จ าหน่ายอาหารทุกประเภทให้สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะท่ีดี อย.น้อยจะช่วยให้สามารถตรวจประเมิน
โรงอาหารภายในโรงเรียนให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและจ าหน่ายอาหารท่ีมีความปลอดภัยเพื่อลดการเกิด
โรคอาหารเป็นพิษ ส่งเสริมให้โรงเรียนอาชีวะศึกษาท ากิจกรรม อย.น้อย โดยจะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคและสุขาภิบาลของนักเรียน นักศึกษา ให้ห่างไกลโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ และลดการใช่จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อจัดต้ังแกนน ากลุ่ม อย.น้อยภายในวิยาลัยอย่างน้อง 25 คน ในการด าเนินโครงการฯ 

    9.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

    9.3 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทได้ตระหนักและปรับปรุงสถานท่ีของ

ตนเองให้ถูกสุขลักษณะ จ าหน่ายอาหารท่ี สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
   10.1.1 นักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนน า อย.น้อย จ านวน 25 คน  เป็นแกนน าประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
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            10.1.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาเทคนิคพัทยาได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถเลือก

บริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วยของนักเรียน 

นักศึกษา และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล  

            10.1.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัยเกิดความตระหนัก

และปรับปรุงสถานท่ีของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ จ าหน่ายอาหารท่ี สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
             10.2.1 นักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนน า อย.น้อย จ านวน 25 คน   

             10.2.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาเทคนิคพัทยา  

             10.2.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   81 
โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

1. ผู้รับผิดชอบ  : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ          
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม       มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี 1.3 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ
ด้านสุขอนามัยอาหารของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยและได้และเข้ารับการประเมินคุณภาพด้านอาหาร
และน  าด่ืมของวิทยาลัยจากส านักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ตรวจดูสถานท่ีผลิตอาหารภายใน
สถานศึกษา พร้อมกระตุ้นให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหาร เกิดความตระหนักท่ีจะปรับปรุงพื นท่ีจ าหน่าย
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ตรงตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการดูแล รักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงอาหาร โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร จึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้ประกอบการ ร้านค้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาโรงอาหารให้ตรงตามฐานส านักการสาธารณสุขใน
การนี  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงด าเนินโครงการฯ เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ น 
ต่อไป  
9. วัตถุประสงค ์
     9.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าปรับปรุง สถานท่ีปรุงอาหารและจ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะท่ีก าหนด 
     9.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปรับปรุงคุณภาพน  าด่ืมให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีมารับบริการ 
     9.3 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารวิทยาลัย ได้ตระหนักและปรับปรุงสถานท่ีของตน
ให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารสุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
             10.1 ผู้ประกอบการ ร้านค้าจ านวน 12 ร้าน (แก้ไขกรณี น  าด่ืมส าหรับนักเรียน) 
             10.2 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
             10.2.1 ผู้ประกอบการ ร้านค้าจ านวน 12 ร้าน (แก้ไขกรณี น  าด่ืมส าหรับนักเรียน) 
             10.2.2 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปรับปรุง พัฒนา สถานท่ีของตนให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารท่ีสุก  สะอาด 
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา        
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าวัสดุ   1,000 1,000 
      

รวม   1,000 1,000 
รวมเป็นเงิน        (หนึ่งพันบาทถ้วน)                       หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ผู้ประกอบการร้านค้าปรับปรุง สถานท่ีปรุงอาหารและจ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะท่ีก าหนด 

     15.2 ผู้ประกอบการร้านค้า ปรับปรุงคุณภาพน  าด่ืมให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีมารับบริการ 

     15.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารวิทยาลัย ได้ตระหนักและปรับปรุงสถานท่ีของตนให้ถูก

สุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารสุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
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โครงการท่ี   82 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายวสันต์  อารีย์ 

   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
 ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
    ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมน าความรู้เน้น
เรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะใช้เวลาว่างและน าวิชาความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ี
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ตลอดจนส่งเสริมภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
นั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้พัฒนาการเรียนรู้  การฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความช านาญใน
วิชาชีพ  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคมไทย  จึงมอบให้ส านักความร่วมมือด าเนินการโครงการอาชีวะอาสา  เทศบาลปใีหม่และสงกรานต์เป็น
ประจ าทุกปี โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาน าความรู้ความสามารถ เพื่อ
ไปบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ แก่ประชาชนเพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับภูมิล าเนา หรือท่องเท่ียวในช่วงเทศบาลดังกล่าว อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็นมือด้านการมีจิต
บริการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ด าเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบาย 
9. วัตถุประสงค ์
     9.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในสถานศึกษา 

     9.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

     9.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้พาหนะเกิดจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
            10.1.1รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับการตรวจสภาพและ

ซ่อมแซมจ านวน 200 คัน 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
            10.2.1 พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้เกิด

ความช านาญในสาขาวิชาชีพ 

   10.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา                     

มีความมั่นใจก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

   10.2.3 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภท เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุ 
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11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ปั๊ม ปตท. สหกรณ์การเกษตร อ าเภอบางละมุง 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ผลัด 1)  14,700  14,700 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ผลัด 2)   15,500  15,500 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตรวจเช็ค    20,000 20,000 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริการต้อนรับ  10,000   10,000 
5. ค่าใช้สอยในการจัดต้ังศูนย์ ขนย้าย และบริหารจัดการศูนย์  20,800   20,800 

รวม 30,800 30,200 20,000 81,000 
รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นหนึ่งพันบาท)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   83 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายวสันต์  อารีย์ 

   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
 ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
    ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมน าความรู้เน้น
เรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะใช้เวลาว่างและน าวิชาความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ี
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ตลอดจนส่งเสริมภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
นั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้พัฒนาการเรียนรู้  การฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความช านาญใน
วิชาชีพ  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคมไทย  จึงมอบให้ส านักความร่วมมือด าเนินการโครงการอาชีวะอาสา  เทศบาลปใีหม่และสงกรานต์เป็น
ประจ าทุกปี โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาน าความรู้ความสามารถ เพื่อ
ไปบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ แก่ประชาชนเพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับภูมิล าเนา หรือท่องเท่ียวในช่วงเทศบาลดังกล่าว อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็นมือด้านการมีจิต
บริการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ด าเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบาย 
9. วัตถุประสงค ์
     9.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในสถานศึกษา 

     9.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

     9.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้พาหนะเกิดจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
            10.1.1รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับการตรวจสภาพและ

ซ่อมแซมจ านวน 200 คัน 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
            10.2.1 พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้เกิด

ความช านาญในสาขาวิชาชีพ 

  10.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา                     

มีความมั่นใจก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

  10.2.3 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภท เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุ 
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11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  ปั๊ม ปตท. สหกรณ์การเกษตร อ าเภอบางละมุง 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ผลัด 1)   14,700  14,700 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ผลัด 2)   15,500  15,500 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตรวจเช็ค    20,000 20,000 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริการต้อนรับ  10,000   10,000 
5. ค่าใช้สอยในการจัดต้ังศูนย์ ขนย้าย และบริหารจัดการศูนย์  20,800   20,800 

รวม 30,800 30,200 20,000 81,000 
รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นหนึ่งพันบาท)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   84 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะท่ี 1 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายวสันต์  อารีย์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
กว่า 1,000 จุด ทุกเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ท่ัวประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ ประชารัฐท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้
ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอด
อาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน  จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการและจัดอบรม โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการ
พัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือ
สร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อันจะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ 
Thailand 4.0 
9. วัตถุประสงค ์
 9.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)  
 9.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมอาชีพสร้าง
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่ียนอาชีพ        
 9.3 เพื่อให้ช่างชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกการปฏิบัติจริงกับทีมงาน
ช่างชุมชนในการให้บริการของชุมชนอย่างยั่งยืน       
 9.4 เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาในการออก
ปฏิบัติงานจริงให้มีความสามารถ ความพร้อม สร้างช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ   
 9.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ประชาชน     
    9.6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแก่ประชาชนท่ัวไป สร้างความเช่ือมั่นในการเป็นสถานศึกษาท่ี
ให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
     10.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจ านวน 1 ศูนย์ 
             10.1.2 ครูและนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการจ านวน 100 คน 
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     10.1.3 ประชาชนผู้ใช้บริการซ่อมและฝึกอาชีพจ านวน 300 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
             10.2.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้รับรองการปฏิบัติงานในระดับดี 

             10.2.2 ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

             10.2.3 ประชาชนผู้ใช้บริการซ่อมและฝึกอาชีพ รู้จักวิธีการใช้และดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่าย ใน

การซ่อมและยืดอายุการใช้งาน 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  จ านวน 6 วัน 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 1 (จ านวน 6 วัน)     

 ผู้บริหาร (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880-  2,880- 

 ครู (4 คน*240 บาท*6 วัน)  5,760  5,760 

 นักเรียนปฏิบัติงานซ่อม (16 คน*240 บาท*6 วัน)  23,040  23,040 

 ช่างชุมชน (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880  2,880 

 เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา (3 คน*240 บาท*6 
วัน) 

 4,320  4,320 

   ครูท้องถิ่น (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880  2,880 

 หัวหน้าศูนย์ (1 คน* 240 บาท * 6 วัน)  1,440  1,440 

2. ค่าวัสดุ     

 ค่าวัสดุด าเนินงาน - แผนกวิชาเครื่องกล   15,000. 15,000 
 ค่าวัสดุด าเนินงาน - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   15,000. 15,000 

 ค่าวัสดุด าเนินงาน- แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   15,000. 15,000 
 ค่าวัสดุด าเนินงาน- แผนกวิชาโลหะการ   10,000. 10,000 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 2 (จ านวน 3 วัน)     

 ครู (1 คน*240 บาท*3 วัน)  720  720 

 นักเรียน (2 คน*240 บาท*3 วัน)  1,440  1,440 

 ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพในพื้นท่ี   10,000. 10,000 

4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 3 (จ านวน 3 วัน)     

 ครู (1 คน*240 บาท*3 วัน)  720  720 
 นักเรียน (2 คน*240 บาท*3 วัน)  1,440  1,440 

  ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพในพื้นท่ี   10,000 10,000 

5. ค่าใช้สอย     
 ค่าวัสดุส านักงาน   28,920 28,920 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และประชาสัมพันธ์   15,000 15,000 
 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง   15,000 15,000 

รวม  47,520 152,480 200,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนบาทถ้วน)                        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   85 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะท่ี 2 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายวสันต์  อารีย์ 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม        มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี 2562 รวม 500 จุด และขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
กว่า 1,000 จุด ทุกเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ท่ัวประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์   ประชารัฐท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม       
มีกิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/
เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่
หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการ
เป็นผู้ประกอบการและจัดอบรม โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการ
พัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือ
สร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อันจะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ 
Thailand 4.0 
9. วัตถุประสงค ์
 9.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)  
 9.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมอาชีพสร้าง
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่ียนอาชีพ        
 9.3 เพื่อให้ช่างชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกการปฏิบัติจริงกับทีมงาน
ช่างชุมชนในการให้บริการของชุมชนอย่างยั่งยืน      
 9.4 เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาในการออก
ปฏิบัติงานจริงให้มีความสามารถ ความพร้อม สร้างช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ   
 9.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ประชาชน     
   9.6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแก่ประชาชนท่ัวไป สร้างความเช่ือมั่นในการเป็นสถานศึกษาท่ี
ให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
     10.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจ านวน 1 ศูนย์ 
             10.1.2 ครูและนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการจ านวน 100 คน 
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             10.1.3 ประชาชนผู้ใช้บริการซ่อมและฝึกอาชีพจ านวน 300 คน 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
             10.2.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้รับรองการปฏิบัติงานในระดับดี 

             10.2.2 ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

             10.2.3 ประชาชนผู้ใช้บริการซ่อมและฝึกอาชีพ รู้จักวิธีการใช้และดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่าย ใน

การซ่อมและยืดอายุการใช้งาน 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  จ านวน 6 วัน 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 1 (จ านวน 6 วัน)     

 ผู้บริหาร (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880-  2,880- 

 ครู (4 คน*240 บาท*6 วัน)  5,760  5,760 

 นักเรียนปฏิบัติงานซ่อม (16 คน*240 บาท*6 วัน)  23,040  23,040 

 ช่างชุมชน (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880  2,880 

 เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา (3 คน*240 บาท*6 
วัน) 

 4,320  4,320 

   ครูท้องถิ่น (2 คน*240 บาท*6 วัน)  2,880  2,880 

 หัวหน้าศูนย์ (1 คน* 240 บาท * 6 วัน)  1,440  1,440 

2. ค่าวัสดุ     

 ค่าวัสดุด าเนินงาน - แผนกวิชาเครื่องกล   15,000. 15,000 
 ค่าวัสดุด าเนินงาน - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   15,000. 15,000 

 ค่าวัสดุด าเนินงาน- แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   15,000. 15,000 
 ค่าวัสดุด าเนินงาน- แผนกวิชาโลหะการ   10,000. 10,000 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 2 (จ านวน 3 วัน)     

 ครู (1 คน*240 บาท*3 วัน)  720  720 

 นักเรียน (2 คน*240 บาท*3 วัน)  1,440  1,440 

 ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพในพื้นท่ี   10,000. 10,000 

4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจท่ี 3 (จ านวน 3 วัน)     

 ครู (1 คน*240 บาท*3 วัน)  720  720 
 นักเรียน (2 คน*240 บาท*3 วัน)  1,440  1,440 

  ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพในพื้นท่ี   10,000 10,000 

5. ค่าใช้สอย     
 ค่าวัสดุส านักงาน   28,920 28,920 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และประชาสัมพันธ์   15,000 15,000 
 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง   15,000 15,000 

รวม  47,520 152,480 200,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนบาทถ้วน)                        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   86 
โครงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทางและพนักงานขับรถ 

เทศกาลปีใหม่ 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นาย วสันต์  อารีย์    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
    ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยกรมการขนส่งทางบกและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเพื่อเป็นการฝึกฝน
ทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ และการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงร่วมมือกันด าเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ 

    9.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

    9.3 เพื่อการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

    9.4 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร

สาธารณะ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 

 10.1.2 รถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจจ านวน 500 คัน 

 10.1.3 ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานยานยนต์ 

 10.2.2 รถโดยสารสาธารณะท่ีเข้ารับการตรวจมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 10.2.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เทศกาลปีใหม่ 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะพัทยา/ศรีราชา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา  

 ( 3 คน x 10 วัน x 300 บาท x 7 ทีม) = 63,000 

  
63,000 

  
63,000 

 
 2. 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของครู  ศูนย์ละ 2 คน  

วันปกติ  ( 1 คน x 3 วัน x  200 บาท x 7 ทีม) = 4,200 

วันหยุด  ( 1 คน x 7 วัน x 420 บาท x 7 ทีม) =20,580 

  
 

24,780 

  
 

24,780 

3. ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 
 ( 180 บาท x 10 วัน x 7 ทีม)  = 12,600 

   
12,600 

 
12,600 

รวม  87,780 12,600 100,380 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสามร้อยแปดสิบบาท)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   87 
โครงการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทางและพนักงานขับรถ 

เทศกาลสงกรานต์ 2564 
 

1. ชื่อโครงการ  : ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจ าทางและพนักงานขับรถ เทศกาลสงกรานต์ 2564   
   ผู้รับผิดชอบ  : นาย วสันต์  อารีย์    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : โครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ด้านท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 3.13 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
    ข้อประเมินท่ี 4.2 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยกรมการขนส่งทางบกและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเพื่อเป็น
การฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ และการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจน
เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการ
ขนส่งทางบกและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงร่วมมือกันด าเนินงานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ 

    9.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

    9.3 เพื่อการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

    9.4 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร

สาธารณะ 

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
 10.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 

 10.1.2 รถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจจ านวน 500 คัน 

 10.1.3 ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

      10.2 เชิงคุณภาพ   
 10.2.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานยานยนต์ 

 10.2.2 รถโดยสารสาธารณะท่ีเข้ารับการตรวจมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 10.2.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เทศกาลสงกรานต์ 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะพัทยา/ศรีราชา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา  

 ( 3 คน x 10 วัน x 300 บาท x 7 ทีม) = 63,000 

  
63,000 

  
63,000 

 
 2. 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของครู  ศูนย์ละ 2 คน  

วันปกติ  ( 1 คน x 3 วัน x  200 บาท x 7 ทีม) = 4,200 

วันหยุด  ( 1 คน x 7 วัน x 420 บาท x 7 ทีม) =20,580 

  
 

24,780 

  
 

24,780 

3. ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 
 ( 180 บาท x 10 วัน x 7 ทีม)  = 12,600 

   
12,600 

 
12,600 

รวม  87,780 12,600 100,380 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสามร้อยแปดสิบบาท)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 





 

 

 

 

 

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ล าดับที่ 88 - 101 
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โครงการท่ี   88 
 

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางวาสนา พานสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  บริหารทรัพยากร         
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคล่ือนกล
ยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อ
ปีงบประมาณ 2564 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในส านักงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป ท้ังปัจจุบันและอนาคต 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้บรรลุเป้าหมาย 
 9.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฎิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   89 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี 6. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ         
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการ         
    ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    คอมพิวเตอร์และการส่ือสารท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวติประจ าวันและสังคม ส่งผลต่อ
การพัฒนางานด้านเอกสารและงานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  งานการเงินจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภ ณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    9.2 เพื่อให้การปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
    9.3 เพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นสากล เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
    9.4 อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ     
    10.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล(แบบต้ังโต๊ะ) จ านวน 1 รายการ   
    10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ระบบการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  งานการเงิน  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา      
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง   22,000 22,000 
รวม   22,000 22,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 งานการเงนมีครุภัณฑ์ส านักงานท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
     15.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ       
     15.3 ระบบการให้บริการเกิดความรวดเร็วต่อผู้รับบริการ      
     15.4 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการให้กับ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี          
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โครงการท่ี   90 
 

โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานการบัญชี         
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี   4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี   2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม   
       สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     
 ด้านท่ี 1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เง่ือนไขความรู้   เง่ือนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี      3 การบริหารการจัดการ         
    ข้อประเมินท่ี     3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ข้อ 6 ก าหนดให้มีหน่วยงานรับตรวจรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการเก่ียวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละคร้ังภายใน 90 
วัน นับจากวันส้ินปีงบประมาณ  หรือปีปฏิ ทินแล้วแต่กรณี  เพื่ อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท าให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผ่นดินและส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล 
การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน         
 9.2 เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน            
 9.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีก าหนดข้ึน     
10. เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1    ระบบการควบคุมภายใน ระดับฝ่าย จ านวน 4 ฝ่าย ระดับงาน จ านวน 25 งาน   
      ระดับแผนก จ านวน 16 แผนกวิชา       
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1    หน่วยงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีระบบการควบคุมภายใน    
      ท่ีมีประสิทธิภาพ         
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา       
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  ด าเนินการตามโครงการ             
ข้ันตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ข้ันน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอ่ืน 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

  - - - - 
  - - - - 

รวม - - - - 
รวมเป็นเงิน (                   -                            )  หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ในหน่วยงานได้  

     15.2 บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน ท าให้การปฏิบัติงาน        
ของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้        

     15.3 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
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โครงการท่ี   91 
 

โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายสง่า  คูค า        
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานทะเบียน       
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ  

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
    ด้านท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เง่ือนไขความรู้   เง่ือนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม        มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ  
ข้อประเมินท่ี 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคนิคพั ทยา เปิดการเรียนสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ภาคปกติ ภาคทวิภาคี และภาคสมทบ และในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัย
ก าหนดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ตามระเบียบงานทะเบียนต้องด าเนินการจัดท าบัตร นักเรียน นักศึกษาใหม่และด าเนินการจัดท าบัตรให้กับ
นักเรียน นักศึกษาเก่าท่ีช ารุดและประสงค์จะท าใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมงานทะเบียนจ าด าเนินการ
จัดท าโครงการดังกล่าว 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อจ้างเหมาถ่ายรูปท าประวัติและบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 
 9.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
 9.3 เพื่อจัดหาวัสดุในการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
10. เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1  รูปถ่ายและบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,475 คน  

10.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ส าหรับงานพิมพ์บัตร 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ได้รูปถ่ายและบัตรนักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซ้ือ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ข้ันตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ข้ันน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอ่ืน 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 จ้างเหมาถ่ายรูปและจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

44,250   44,250 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  23,000  23,000 
3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) 
 4,300  4,300 

4 วัสดุส านักงานส าหรับจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา    58,450 58,450 
รวม    130,000 

รวมเป็นเงิน (    หน่ึงแสนสามหม่ืนบาทถ้วน        )  หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   92 
โครงการทาสีอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน  

(แผนกวิชาช่างยนต์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :  นายนที   ลอยเมฆ       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานอาคารสถานท่ี      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ 
    ข้อประเมินท่ี 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
 โรงฝึกงาน 4 ช้ัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แผนกวิชา คือ ช้ัน 1 แผนกวิชาเครื่องกล ช้ัน 2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง ช้ัน 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  และช้ัน 4 แผนกวิชาช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน 4 ช้ัน เป็นอาคารท่ีค่อนข้างมีอายุการใช้งานนาน และเริ่มมีสภาพของสีอาคารท่ีซีด
จาง มีรอยคาบน้ า ท าให้สีอาคารอยู่ในสภาพท่ีไม่สวยงาม ท าให้อาคารดูเก่า และดูเส่ือมโทรม 
   งานอาคารสถานท่ี จึงจัดท าโครงการโครงการทาสีอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน (แผนกวิชาช่างยนต์/ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) โดยขูดล้างสีผนัง ทาน้ ายากันเช้ือรา ทาสีภายนอก
อาคาร  
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อทาสีอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน ให้มีความสวยงามและพร้อมต่อการใช้งาน 
 9.2 เพื่อใหอ้าคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ใช้งานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน ท่ีมีความ
สวยงามและพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย ในพื้นท่ี 2,295 ตารางเมตร  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ใช้งานอาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน ท่ีมีความ
สวยงามและพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มั่นคง และปลอดภัย  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนเมษายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินงาน  :  อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน  (แผนกวิชาช่างยนต์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า
ก าลัง/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) 
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13. วิธีการด าเนินงาน 
 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 งานขูดล้างสีผนัง - 105,000 - 105,000 
2 งานทาน้ ายากันเช้ือรา - 53,000 - 53,000 
3 งานทาสีน้ าอะคริลิค ภายนอกอาคาร - 130,100 107,900 238,000 
4 นั่งร้านส าหรับงานซ่อมอาคาร - 50,000 54,000 104,000 

รวม - 338,100 161,900 500,000 
รวมเป็นเงิน (          ห้าแสนบาทถ้วน               )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี   93 
 

โครงการจัดท ารถเข็นนักการภารโรง 
   

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การจัดส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยเน้นภูมิทัศน์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ควรได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้เหมาะสม มีสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้
ตลอดเวลา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขและปลอดภัยในขณะ อยู่ท่ีวิทยาลัย 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการขนยายส่ิงของให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการเรียนรู้  
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อจัดท ารถเข็นนักการภารโรง 
 9.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 รถเข็นนักการภารโรง 5 คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฎิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             

2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             

2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             

1. แจกแบบสอบถาม             

2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             

1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   94 
 

โครงการก้าแพงคอนกรีตกันดินสระน ้า ตึกอ้านวยการ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารและสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
 ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีอาคารอ านวยการส าหรับรองรับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ 
ภายในวิทยาลัย และใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา จึงจ าเป็นต้องการสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ให้
เหมาะสม มีสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความสุขและปลอดภัยในขณะ อยู่ท่ีวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ร่มรื่น 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อให้อาคารอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการรับรองบุคคลภายนอก
และการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในวิทยาลัยฯ 
 9.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
10. เป้าหมายและตัวชี วัดความส้าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ก าแพงคอนกรีตกันดินสระน้ า อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 อาคารอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความสวยงาม ปลอดภัย 
11. ระยะเวลาด้าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด้าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด้าเนินงาน 

ขั นตอนการท้างาน 

ระยะเวลาด้าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั นการวางแผน (Plan)             

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             

2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             

2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั นตอนติดตามประเมินผล (Check)             

1. แจกแบบสอบถาม             

2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั นน้าผลไปใช้ (Act)             

1. รายงานผลโครงการ             

2. ปรับปรุง/น าผลไปใช ้             
 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด้าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 
1. ก าแพงคอนกรีตกันดินสระน้ า ตึกอ านวยการ   400,000 400,000 

รวม   400,000 400,000 
รวมเป็นเงิน   ( ส่ีแสนบาทถ้วน )                          หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 อาคารอ านวยการมีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
     15.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   95 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
   

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารและสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  จากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีเครื่องตัดหญ้าแบบธรรมดา ท้ังแบบสะพายและแบบเข็น ซึ่งจ านวน
เครื่องตัดหญ้าไม่เพียงพอกับการใช้งานและไม่เพียงพอกับจ านวนนักการภารโรงท่ีเพิ่มขึ้น 
 ดังนั้น งานอาคารและสถานท่ี มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพื่อให้มีความพอเพียง และมีความสพดวกสบาย ประหยัดเวลาในการท างานมากขึ้น 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการท างานมากยิ่งขั้น 
 9.2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 มีเครื่องตัดหญ้า จ านวน 4 เครื่อง เพื่อให้การท างานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
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โครงการท่ี   96 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า 
         

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ     
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารและสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  จากปัจจุบันงานอาคารมีกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้แบบธรรมดา ซึ่งการใช้งานจะต้องใช้แรงงานจ านวนมาก
และเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้ใช้งานมีความเมื่อยล้า และอาจจะท าให้การตัดแต่งกิ่งไม้ไม่เรียบร้อย และไม่
สวยงาม 

 ดังนั้น งานอาคารสถานท่ีมีประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อการ
ใช้งานท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการท างานมากขึ้น และมีเครื่องมือท่ีพร้อมและเพียงพอ
ต่อนการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
9. วัตถุประสงค์ 
    9.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 9.2 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 งานอาคารสถานท่ีมีเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง เพื่อท าให้การท างานมีความ
สะดวกสบายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฏิบัติงานท างานได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             

2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             

1. แจกแบบสอบถาม             

2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             

1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 
 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครภัณฑ์ รวมเงิน 
1. เครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า   15,000 15,000 

รวม   15,000 15,000 
รวมเป็นเงิน ( สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน )                  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ได้เครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง ตามเป้าหมาย 
     15.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
     16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   97 
 

โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 13 มม. 
    

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารและสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  พันธกิจท่ี  2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 

  สว่านไฟฟ้า  เป็นสว่านระบบเดียว มีก าลังวัตต์ท่ีไม่สูงมาก น  าหนักเบา เหมาะส าหรับงานท่ัวไป เช่นเจาะ
ไม้ เจาะเหล็ก เจาะพลาสติก ขันน็อต ขันสกรู ข้อดีของสว่านไฟฟ้านั นก็คือผู้ใช้สามารถท างานต่อเนื่อง
ยาวนานได้ตลอดทั งวัน แต่ก็มีข้อเสียคือขาดความคล่องตัว ความสะดวกในการท างานเนื่องจากสายไฟท่ี
เกะกะ โดยสว่านไฟฟ้าจะเน้นใช้กับงานไม้เป็นหลัก ปัญหาท่ีพบมักจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไหม้ เพราะใช้
งานไม่ถูกประเภท   
 ดังนั น งานอาคารสถานท่ีจึงจ าเป็นต้องต้องจัดซื อเครื่องสว่านไฟฟ้า ขนาด 13 มม. เพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ในการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ น และงานอาคารสถานท่ีมีประสงค์ขอจัดซื อเครื่อง
สว่านไฟฟ้า ขนาด 13 มม. ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อการใช้งานท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึ น 
ประหยัดเวลาในการท างานมากขึ น และมีเครื่องมือท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานมากยิ่งขึ น 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการท างานมากยิ่งขึ น 
 9.2 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ น 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 งานอาคารสถานท่ีมีเครื่องเครื่องสว่านไฟฟ้า ขนาด 13 มม. 1 เครื่อง เพื่อท าให้การท างานมี
ความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ น 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฏิบัติงานท างานได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             

2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื อ ขอจ้าง             

2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             

1. แจกแบบสอบถาม             

2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             

1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 
1. เครื่องสว่านไฟฟ้า   2,800 2,800 

รวม   2,800 2,800 
รวมเป็นเงิน ( สองพันแปดร้อยบาทถ้วน )                   หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ได้เครื่องสว่านไฟฟ้าจ านวน 1 เครื่อง ตามเป้าหมาย 
     15.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ น 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   98 
 

โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ 
    

1. ผู้รับผิดชอบ  : นายนที ลอยเมฆ    
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   

พันธกิจท่ี  2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 
6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ        
    ข้อประเมินท่ี  ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานท่ี      
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
  สว่านโรตารี่ 3 ระบบ เป็นระบบเจาะ ระบบกระแทก และระบบสกัด ซึ่งระบบสกัดท่ีเพิ่มเข้ามาช่วยใน
งานสกัดหน้าปูนต่างๆ โดยสว่านโรตารี่แบบ 3 ระบบจะมีการเพิ่มดอกสว่านสกัดมาในชุดอุปกรณ์ คือแบบ
หัวแหลมและหัวแบน สว่านโรตารี่ 3 ระบบ เป็นแบบท่ีใช้ท่ัวไปท้ังช่างมืออาชีพเเละมือสมัครเล่น มีขนาดต้ัง
เเต่ 24-28 mm. เจาะเหล็กได้สูงสุด13 mm และเจาะไม้ได้สูงสุด 32 mm. 
 ดังนั้น งานอาคารสถานท่ีจึงจ าเป็นต้องต้องจัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ เพื่อน ามาให้ผู้ใช้งาน
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ในการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และงานอาคารสถานท่ีมี
ประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อการใช้งานท่ีสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการท างานมากขึ้น และมีเครื่องมือท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อช่วยท าให้งานเจาะคอนกรีตท่ีแข็งง่ายข้ึน 
 9.2 เพื่อช่วยในเบาแรงของผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
 9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 งานอาคารสถานท่ีมีเครื่องเครื่องสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ 1 เครื่อง เพื่อท าให้การท างานมีความ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ผู้ปฏิบัติงานท างานได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
 11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             

1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             

2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             

1. แจกแบบสอบถาม             

2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             

1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 
1. เครื่องสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ   12,000 12,000 

รวม   12,000 12,000 
รวมเป็นเงิน        ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )              หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ได้เครื่องสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง ตามเป้าหมาย 
     15.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   99 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :     นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ                       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา           
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 6 การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย                

3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา         
 ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ                        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 3  การบริหารการจัดการ                    
    ข้อประเมินท่ี  1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ       
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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8. หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์บันทึกภาพท่ีทันสมัย ส าหรับใช้ในการส่ือสาร 
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของภาพนิ่งและวีดีโอ เป็นการเก็บข้อมูลท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของงานได้เป็นอย่างดี 
และน าไปใช้ประกอบข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนาไปใช้ 
ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงของงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เป็นอย่างดี   
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
    9.2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกภาพประชาสัมพันธ์      
    9.3 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น       

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ได้กล้องท่ีทันสมัยพร้อมต่อการใช้งาน       
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1  ภาพกิจกรรมต่างๆวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ                   
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :   ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564       

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                      
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13. วิธีการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ รวมเงิน 

1 - กล้อง Canon (เฉพาะBODY) 
- แบตเตอรรี่ Canon LP-E6 
- sd card 128GB ความเร็วอ่าน 170MB/s 

- เลนส์ 18-200 mm 
- เลนส์ 35 mm 
- กระเป๋าใส่กล้อง 
- ไมค์โครโฟนติดหัวกล้อง 
- Gimbal 
- ขาต้ังกล้อง 

  150,000 150,000 

รวม    150,000 
รวมเป็นเงิน ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน  )  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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โครงการท่ี  100 
โครงการจัดท าวารสารเพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  :     นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ                       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา          
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     
 ด้านท่ี  2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้        
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม         มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม 
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1   คุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี 1. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    
    2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น      
    3. นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
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8. หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อสถานศึกษา  การจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลสารสารภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผล
การด าเนินงานให้เป็นท่ีรู้จัก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นท่ีใกล้เคียง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดท าวารสาร สุพรรณิการ์สัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย                                                         
    9.2 เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสถานศึกษา      
    9.3 เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา    

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 จ านวนวารสารท่ีจัดท า                                                          
                      ช่วงท่ี 1 เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  จ านวน 2,500  เล่ม / 1 ภาคเรียน         
                      ช่วงท่ี 2 เดือน ตุลาคม – มีนาคม      จ านวน 2,500 เล่ม / 1 ภาคเรียน     
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 ข่าวสารท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลสู่บุคคลภายในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ                      
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :      พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
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13. วิธีการด าเนินงาน      

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

 

ท่ี รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 -ค่าเล่มวารสาร ช่วงท่ี 1 (2,500 เล่ม) - - 125,000 125,000 
2 -ค่าเล่มวารสาร ช่วงท่ี 2 (2,500 เล่ม) - - 125,000 125,000 

รวม    250,000 
รวมเป็นเงิน (    สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน    )           หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 ได้ประสานสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ รวมท้ังวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศอีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
16. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
      16.1 แบบประเมิน 
     16.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี   101 
 

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับสมัครเรยีน) ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  :     นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ                       
   ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา          
2. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
    2.2  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีและของประเทศ          
3. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา                                         
 ด้านท่ี  1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                   
4. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม      มิติด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   1.หลักนิติธรรม   4.หลักความมีส่วนร่วม  
      2.หลักคุณธรรม   5.หลักความรับผิดชอบ 
      3.หลักความโปร่งใส   6.หลักความคุ้มค่า 

6. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านท่ี 1  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา        
    ข้อประเมินท่ี 2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น    
7. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
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8. หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ นับว่ามีความส าคัญต่อสถานศึกษาท่ีจะได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการน าเสนอในรูปแบบของส่ือแผ่นพับ ไวนิล ปฏิทินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาในระบบและนอกระบบให้กับผู้สนใจท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
สนใจการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่ือ
ต่าง ๆ เหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ท่ีสนใจเป็นอย่างยิ่ง                                
9. วัตถุประสงค ์
    9.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย                                        
    9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ                   
    9.3 เป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์                                                 

    9.4 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษา                                                    

    9.5 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนและระบบปกติ                

10. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      10.1 เชิงปริมาณ    
    10.1.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
      10.2 เชิงคุณภาพ   
    10.2.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น                                                                                    
11. ระยะเวลาด าเนินงาน  :      ตุลาคม 2563- กรกฎาคม 2564      

12. สถานที่ด าเนินงาน  :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
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13. วิธีการด าเนินงาน    

ข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

 

14. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอื่น 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 - ส่ือแผ่นพับ 2,500 ใบ 
- ป้ายไวนิล หน้าวิทยาลัย ขนาด 14.54 m. x 2.36 m.  1 ผืน      
- ป้ายไวนิล หน้างานทะเบียน ขนาด 2.40 m x 1.20 m. 1 ผืน 
- ป้ายไวนิล หน้างานประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.17m x 2.36m 1 ผืน                       
- โปสเตอร์ปฏิทินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 200 แผ่น 

  80,000 80,000 

รวม    80,000 
รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นบาทถ้วน)                            หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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