
 

แผนปฏิบัติราชการ 

วิทยาลัย 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

กันยายน 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ของ 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน 2565 



 ค าน า 

               แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายแต่ละงาน  เพื่อสนอง
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากท่ีสุด โดยงานและโครงการต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว   
             ท้ายนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
คงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 

                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

                      กันยายน  2565 
 



สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 
ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์      1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
 2.1  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่      2 
 2.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    5 
 2.3  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        6 
 2.4  ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ของสถานศึกษา       8 
ส่วนที่  3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  3.1  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2565    9 
 3.2  สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ 2565       11 
ส่วนที่  4 ภาคผนวก  

รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

โครงการที่  1   การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    26 
โครงการที่  2 จัดซื้อวัสดุท าความสะอาด งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร    28 
โครงการที่  3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ภายใน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจ าปี 2564 30 
โครงการที่  4 จัดชื้อวัสดุส านักงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     32 
โครงการที่  5 เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-Net)   34 
โครงการที่  6 ปรับปรุงห้องพักครู  แผนกวิชาการบัญชี      36 
โครงการที่  7 จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)     37 
โครงการที่  8 พัฒนาสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมอาคารสถานที่ งานติดฝ้าเพดานพร้อมกระจกอลูมิเนียม  39 
          ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       
โครงการที่  9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน WWW.//http.KDTC.at.th และวารสารประชาสัมพันธ์ 41 
                   ราย 4 เดือน    
โครงการที่  10 ระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     44 
โครงการที่  11 เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และการผสมเครื่องด่ืม 47 
โครงการที่  12 ปรับปรุงห้องสมุด         49 
โครงการที่  13 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด      51 
โครงการที่  14 สอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน       54 
โครงการที่  15 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติในระบบ GFMIS ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุ 56 
  ประจ าปีงบประมาณ 2565         

 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง            หน้า 
โครงการที่  16 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา     59 
โครงการที่  17 จัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2565      61 
โครงการที่  18 ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน     63 
โครงการที่  19 ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน      65 
โครงการที่  20 ประชุมเชงิปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  2565   67 
โครงการที่  21 ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ แผนกวิชาช่างยนต์      69 
โครงการที่  22 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา (Robot Room)   71 
โครงการที่  23 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   74 
โครงการที่  24 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์   76 
โครงการที่  25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะสั้น     79 
โครงการที่  26 โครงการอบรม ระบบ RMS        81 
โครงการที่  27 จัดอบรมระบบบรหิารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์     83 
โครงการที่  28 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้    85 
โครงการที่  29 พัฒนาระบบส ารองไฟและขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้อง Server วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 87 
โครงการที่  30 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU      89 
โครงการที่  31 ปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร งานการเงินและบัญช ี     92 
โครงการที่  32 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   94 
โครงการที่  33 จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     96 
โครงการที่  34 เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       98 
       โครงการภาระงานประจ า 
โครงการที่  35 แนะแนวเชิงรุก (เพ่ิมผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส.)                101
โครงการที่  36 เปิดโลกอาชีพ         104 
โครงการที่  37 ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2565   106 
โครงการที่  38 จัดหาทุนเพ่ือการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565   110 
โครงการที่  39 จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา        114  
โครงการที่  40 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมซน (Fix It Center Thailand 4.0) 116 
โครงการที่  41 ฝึกอาชีพโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน/กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ   119 
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี        
โครงการที่  42 ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  122 
  (108 อาชีพ)     
โครงการที่  43 เย่ียมบ้าน          125 
โครงการที่  44 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่  128 
โครงการที่  45 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร    130  
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง            หน้า 
โครงการที่  46 ประกวดแผนธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565      132 
โครงการที่  47 หารายได้ระหว่างเรียน          134 
โครงการที่  48 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีประจ าปี 2565       137 
โครงการที่  49 บริการชุมชนทางด้านวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2565      139 
โครงการที่  50 ตรวจสารเสพติด ประจ าปี 2565       141 
โครงการที่  51 รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2565     143 
โครงการที่  52 ป้องกันและแก้ปัญหาพัฒนาระบบปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน   145 
โครงการที่  53 ป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาท     147 
โครงการที่  54 ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา    150 
โครงการที่  55 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2565      153 
โครงการที่  56   ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565   155 
โครงการที่  57 วันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2565      157 
โครงการที่  58 พิธีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  159 
  พระบรมพันปีหลวง พุทธศักราช 2565    
โครงการที่  59 พิธีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ์ 161 
  พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2565      
โครงการที่  60 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช               163
  บรมนาถบพิตร ประจ าปีพุทธศักราช 2565        
โครงการที่  61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช               165 
  บรมนาถบพิตร ประจ าปีพุทธศักราช 2565 (5 ธันวาคม 2565)  
โครงการที่  62 ท าบุญตักบาตรเน่ืองในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2565    167 
โครงการที่  63 ถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2565       169 
โครงการที่  64 วันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2565      171 
โครงการที่  65 วันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565       173 
โครงการที่  66 วันไหว้ครูช่าง,วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2565   175  
โครงการที่  67 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข     177 
โครงการที่  68 ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น       179  
โครงการที่  69 เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา       181 
โครงการที่  70 ประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา   183 
โครงการที่  71 ปรับปรุงห้อง  อวท. และการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2565  185 
โครงการที่  72 แข่งขันกีฬาภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจ าปี 2565  187 
โครงการที่  73 ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิง่แวดล้อม     189 
โครงการที่  74 ลูกเสือวิสามัญ         191 
โครงการที่  75 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภบิาลและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 193 
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โครงการที่  79 ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์       201 
โครงการที่  80 ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (Echo VE)      203 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

 วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
“ มุ่งมั่นและสร้างโอกาสจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ” 

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์         
  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  4. เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคีเป็นส าคัญ   
  5. พัฒนาระบบการดูและผู้เรียนเพื่อลดการออกกลางคัน     
  6. พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
 ทักษะดี  มีใจบริการ  

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
จัดการศึกษาเน้นเครือข่ายความร่วมมือ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

            2. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์      
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับการประกาศจัดต้ังจากกรมอาชีวศึกษาศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี  12  
กันยายน พ.ศ.  2540เดิมช่ือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  แห่งท่ี 2  มีเนื้อท่ี 70 ไร่  เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีตามท่ีก าหนดไว้   
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ครั้งแรกประจ าปีงบประมาณ  2540 ผูกพัน
งบประมาณปี  2541  รวมเป็นเงิน  15,600,000  บาท    

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ในปีการศึกษา 2543  
ได้ท าการเปิดสอนในประเภทวิชาพณิชย -กรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในปีการศึกษา  2552  จวบจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2556 ปรับ
ระบบการเรียนในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาเป็นระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2557  ปรับระบบ การเรียนใน
ระดับปวช. ประเภทช่างอุตสาหกรรมเป็นระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชาและวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงนามโดย ฯพณฯ รมต.ศธ. (พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย) ในการเปล่ียนช่ือ
วิทยาลัย  จากช่ือเดิม“วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งท่ี 2”  เป็น “วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์”      

          ข้อมูลด้านอาคารสถานที่         
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคกาษจนดิษฐ์        
ชื่อภาษอังกฤษ   Kanchanadit Technical College       

 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  191 หมู่ท่ี 7  ถนน สุราษฎร์ฯ-นครฯ ต าบลพลายวาส  .อ าเภอ/เขต กาญจนดิษฐ์
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160       
 โทรศัพท์      โทร. 077-313406  โทรสาร. 077-313406      
 เว็บไซต์       http://www.kdtc.ac.th         
 อีเมล          suratthani02@vec.mail.go.th       

เนื้อที่ของสถานศึกษา                      
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 มีเนื้อท่ี 70 ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และกรม
อาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีตามท่ีก าหนดไว้ 
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ครั้งแรกประจ าปี
งบประมาณ  2540 ผูกพันงบประมาณปี 2541 รวมเป็นเงิน15,600,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวม 12 รายการ   
  1.  อาคารเรียน   จ านวน  2   หลัง 
  2.  โรงฝึกงาน   จ านวน  2   หลัง 
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  3.  อาคารอ านวยการ  จ านวน  1   หลัง 
  4.  อาคารหอประชุม  จ านวน  1   หลัง 
  5.  บ้านพัก   จ านวน  2   หลัง 
  6.  ห้องน้ า – ส้วม  จ านวน  2   หลัง 
  7.  ปรับปรุงพื้นท่ีบดอัดแน่น จ านวน  23,500  ลูกบาศก์เมตร 
  8.  ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง จ านวน  1    ระบบ 
  9.  เจาะบาดาลและแทงด์  จ านวน  1    ระบบ 
  10.  ถนนลาดยาง  จ านวน  1    เส้น 
  11.  ท่อระบายน้ าท้ิง  จ านวน  1    ระบบ 
  12.  เสาธง   จ านวน  1    เสา 
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารครั้งท่ี 2 เมื่อปีงบประมาณ  
2541 รวมเป็นเงิน 43,950,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารประกอบ 3 รายการ ดังนี้ 
  1.  อาคารอ านวยการ   จ านวน  1 หลัง 
  2.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ช้ัน จ านวน  1 หลัง 
  3.  อาคารโรงฝึกงาน  4  ช้ัน  จ านวน  1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 8,000,000 บาท ชุดห้องปฏิบัติการ
จ าลองงานออกแบบเสมือนจริง และทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติขั้นสูง 
ด าเนินการโดย บริษัท ไอเส็คอิงค์ จ ากัด วงเงิน 7,930,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ 26,210,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์พื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 3,000 ม 2  ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันสองปี (2557  – 2558) ด าเนินการ
ก่อสร้างโดย หจก.เกียรติศรีสุข  โดยมีเป้าหมายใช้เป็นอาคารฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 รายการ ดังนี้  

1. ครุภัณฑ์ภาษา ซึ่งติดต้ังท่ีช้ัน 3 อาคารอ านวยการ 
 2. ครุภัณฑ์เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500 cc  ในวงเงิน 80,000 บาท 

3. ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความหนืด ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีตกค้างมาต้ังแต่ปี งบประมาณ 2554 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยฯด าเนินการต่อในปี งบประมาณ 2558  
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจในการปรับปรุงรายการก่อสร้างต่างๆ อีก 4 รายการ 
ในวงเงินรวม 6,000,000 บาท  ดังนี้ (รายการละ 1,500,000 บาท)  

- การปรับปรุงอาคารโดยการทาสีอาคาร 3 หลัง คือ อาคารสามัญ  อาคารช่างยนต์ – ไฟฟ้าก าลัง  
อาคารอ านวยการ  ทุกอาคารทาสีภายนอกและปรับปรุงห้องท างานผู้อ านวยการ 

- การปรับปรุงระบบประปาท้ังวิทยาลัยฯ 
- การปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม  11 แห่ง 
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- การปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกเปล่ียนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน 142 จุด ติดมิเตอร์บ้านพักและส านักงาน 
วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงนามโดย ฯพณฯ รมต.ศธ. (พลเรือเอก 
ณรงค์  พิพัฒนาศัย) ในการเปล่ียนช่ือวิทยาลัย  จากช่ือเดิม “วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งท่ี 2”  เป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์” 
ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ ลงทุนครุภัณฑ์ ใน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- งบประมาณปกติ ครุภัณฑ์ 2 รายการคือ เครื่องกัดเพลาต้ัง และเครื่องกัดเพลานอน  
- งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 รายการคือ ถนนลาดยาง ปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสามัญ 

ปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราวเป็นบ้านพักครู และป้ายช่ือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 เป็น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการคือ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางบัญชีในวงเงิน 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ด าเนินการสอบราคาใน
การจัดซื้อ 2 ครั้ง ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 
ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์
โสตทัศน์นูปกรณ์ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ ประจ าห้องเรียนทฤษฎี จ านวน 4 ชุด ด้วยเงิน
งบประมาณ 1,385,000 บาท ด าเนินการโดย บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑ์
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ และ เครื่องกัด MiniCNC ด้วยเงินงบประมาณ 
860,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2563  วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 
คัน งบประมาณ เครื่องต้ังล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง  ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮรอลิกส์พร้อม
โปรแกรมการเรียนรู้ระบบปั๊มไฮดรอลิกส์ยานยานต์ 1 ชุด 

ปีงบประมาณ 2564  วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างโดม หลังคาคลุม
เอนกประสงค์ 30x40 ม.  

ปีงบประมาณ 2565  วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณหมวดค่าชุดครุภัณฑ์การโรงแรม 1,100,000 บาท  

 

 

 
 



 

ข้อมูลตามค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  ที่027/2565 ลว.25 มกราคม 2565 

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

ว่าท่ีร้อยตรี ณชธร  รอบคอบ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาววิภาพร  ยอดอุดม 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาวสุธาสินี คงทอง 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

นายจตุรงค์ ขุนปักษี 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวมนิตา ช่วยพยัคฆ์ 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวมนิตา ช่วยพยคัฆ์ 
นางสาวอริศรา  เกิดชว่ย 

 

 

 

 

นางสาวอริศรา  เกิดช่วย 

งานบุคลากร 
นายภานุมาศ จงไกรจักร 

นางสาวมณีรัตน์ ประทานทรง 

นางวาว 

 

นางสาวจีราวรรณ  ศรี

วิลัย 

งานการเงิน 
นางสาวสุธาสินี  คงทอง 

นางสาวธารินี  แย้มสวัสดิ ์

 

งานบัญช ี
นางสาวกุลวดี  คงฤกษ ์

นางสาวมณีรัตน์ ประทานทรง 

 

 

งานพัสดุ 
นายสิทธิโชค  เมืองพรหม 
นางสาวจีรวรรณ ขวัญแก้ว 

งานอาคารสถานที ่
นายสุทัศน์ จิตอารีย ์

นายยงยศ พรหมจันทร์ 

 

 

 

 

งานทะเบียน 
นางสาวกมลรัตน์ ส่งรุง่ 

นางสาวจีรวรรณ ขวัญแก้ว 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวณกมล วินทอง 

 นางสาวอริศรา  เกิดช่วย 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวทิพวรรณ  ทองเรือง 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายธนภัทร    เถาธรรมพิทักษ ์

นางสาวอริศรา  เกิดชว่ย 

 

 

 

 

งานความร่วมมือ 
นายวิชวัฒน ์เมษสุวรรณ 

นายสุทัศน์ จิตวารีย์  
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  
นายจตุรงค์ ขุนปักษ ี

นางมีนฑิตา รัญเวศ 

นายบัณฑิต  พัฒนจันทร์ 

งานประกันคุณภาพฯ 
นางจันทรา จันทร์ภักด ี

นายภานุมาศ จงไกรจักร 

 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ

ประกอบธุรกิจ 
นายธีรภัทร นันทมาศ 

นางสาวทิพวรรณ  ทองเรือง 

 

งานกิจกรรมนักเรียนฯ 
ว่าที่ร้อยตรีพงศ์เทพ พ้นภัย 

นายสราวุฒิ  สินไหม 

งานครูที่ปรึกษา 
นายนรินทร ทันตะยะกิจ 

นางสาวรัชนี บิดา 

 

งานปกครอง 
นายพงษ์ศักดิ์  วิชัยดิษฐ 
นายสราวุฒิ  สินไหม 

 

 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นางสาวเสาวรีย ์สังข์โชต ิ
นายสราวุฒิ  สินไหม 

 

 

 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวรัชนี บิดา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายเดชา  ใจรังษ ี

นายสราวุฒิ  สินไหม 

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายภานุมาศ จงไกรจักร 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

นายนิรันด์  นาคพล 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายจตุรงค์ ขุนปักษ ี

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายสิทธิโชค  เมืองพรหม 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางจันทรา  จันทร์ภักด ี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
นายธนภัทร    เถาธรรมพิทักษ ์

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ์

นางสาวสุธาสินี  คงทอง 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวศรยา  เจริญลาภ 
นางสาวกรทิพย์  ศรีสันต ์

 

 

 

 

งานวิทยาบริการและห้องสมุด 
นางสาวมีนฑิตา รัญเวศ 

นางสาวณัจฉรียา  จันทร์แก้ว 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายอดิศักดิ์  วิชัยดษิฐ 

นางสาวจีรวรรณ ขวัญแก้ว 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายยงยศ พรหมจันทร์ 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวกมลรัตน์ ส่งรุง่ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย 
นางสาวกรทิพย์  ศรีสันต ์
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ข้าราชการ 7 คน (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรอืน)

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ครูผู้สอน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวสุธาสิน ี  คงทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. นางสาวมนติา   ช่วยพยัคฆ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

3. นายจตุรงค์   ขุนปกัษี รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา

4. นายสิทธิโชค   เมืองพรหม หวัหนา้งานพสัดุ

5. นายภานมุาศ  จงไกรจักร หวัหนา้บคุลากร

6. นายธนภัทร  เถาธรรมพทิกัษ์ ครูผู้สอน หวัหนา้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

7. นางกมลรัตน ์ ส่งรุ่ง ครูผู้สอน หวัหนา้งานทะเบยีน

ลูกจ้างประจ า ....-.... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ครูผู้สอน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

พนักงานราชการ ....13.... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ครูผู้สอน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพงษ์ศักด์ิ   วิชัยดิษฐ ครูผู้สอน

2. นายอดิศักด์ิ   วิชัยดิษฐ ครูผู้สอน

3. นายนรัินด์   นาคพล ครูผู้สอน

4. นายนรินทร  ทนัตะยะกิจ ครูผู้สอน

5. นายเดชา   ใจรังสี ครูผู้สอน

6. นายวิชวัฒน ์ เมษสุวรรณ ครูผู้สอน

7. นางจันทรา   จันทร์ภัคดี ครูผู้สอน

8. นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ์ ครูผู้สอน

9. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย ครูผู้สอน

10. นางศรยา  เจริญลาภ ครูผู้สอน

11. นางสาวทพิวรรณ  ทองเรือง ครูผู้สอน

12. นางสาวเสาวรีย์  สังข์โชติ ครูผู้สอน

13. นางสาวธาริน ี แย้มสวัสด์ิ เจ้าหนา้ทีธุ่รการ -

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

สอนวิชา

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

 ข้อมูลบุคลากร

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

6 

7 



ลูกจ้างช่ัวคราว ....26.... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

ครูผู้สอน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวกุลวดี  คงฤกษ์ ป.ตรี ครูผู้สอน

2. นางสาวณกมล  อินทรทอง ป.ตรี ครูผู้สอน

3. นายยงยศ  พรหมจันทร์ ป.ตรี ครูผู้สอน

4. นายอดิลัน  คล่องแคล่ว ป.ตรี ครูผู้สอน

5. ว่าทีร้่อยตรี  พงศ์เทพ  พน้ภัย ป.ตรี ครูผู้สอน

6. นายสุทศัน ์ จิตอารีย์ ป.ตรี ครูผู้สอน

7. นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ป.ตรี ครูผู้สอน

8. นางสาวจีรภา  อ่อนจินดา ป.ตรี ครูผู้สอน

9. นายสราวุฒิ  สินไหม ป.ตรี เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

10. นางสาวจิรัญญา  แซ่ล้ิม ป.ตรี เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

11. นางสาวณัจฉรียา  จันทร์แก้ว ปวส. เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

12. นางสาวกรทพิย์  ศรีสันต์ ป.ตรี เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

13. นางสาวธนพร  สุธาโภชน์ ป.ตรี เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

14. นางสาวอริศรา  เกิดช่วย ป.ตรี เจ้าหนา้ทีธุ่รการ

15. นายโกศล  กล่อมชู ม.3 พนกังานขับรถ

16. นางสาวอุสาห ์ มะลิหอม ป.6 พนกังานสถานที่

17. นางสาวสุกัญญา  บรรณศรี ม.3 พนกังานสถานที่

18. นายชัยรุทดิน  ประทานทรง ป.4 พนกังานสถานที่

19. นายประดิษฐ์  เจริญชล ป.4 พนกังานสถานที่

20. นายธีรพร  แย้มสวัสด์ิ ปวส. ยามรักษาการณ์

21. นายทนงศักด์ิ  ยวนแดง ม.3 ยามรักษาการณ์

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมลู ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
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หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง

ประเภทวิชา/สาขา

รวมทั้งสิ้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตร ี1 ป.ตร ี2

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 41 39 34 - - - - 114
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - - - - - -
   สาขาจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ - - - - - - - -
   สาขาวิชา/งาน เทคนคิยานยนต์ - - - 14 20 - - 34
 - สาขาวิชา/งาน  ช่างกลโรงงาน 23 16 17 - - - - 56
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 17 15 18 10 15 - - 75
 - สาขาวิชา/งาน การก่อสร้าง 21 12 5 - - - - 38
 - สาขาวิชา/งาน เคร่ืองกลไฟฟา้ - - - - - - - -
 - สาขาวิชา/งาน โยธา - - - - - - - -

2. ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบญัชี 9 4 11 5 5 - - 34

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 22 16 13 15 - - 88

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 10 15 12 - - - - 37

476

                                                                         ข้อมลู ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

รวมทั้งสิ้น

ข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา

จ านวนนักเรยีนนักศึกษา 

นักเรยีน/นักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2564
รวมทั้งสิ้นระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. ประมาณการรายรับ บาท
 ก. เงนิรายได้ (บกศ.) ยกมา 1,590,872 บาท

1,090,872                                      บาท

500,000                                        บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รบั 17,050,886 บาท

งบบคุลากร 7,014,346 บาท

งบด าเนินงาน 2,675,100 บาท

งบลงทนุ 1,100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 4,644,740 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,616,700 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย บาท
งบบุคลากร 7,014,346 บาท

 - เงินเดือน 3,226,000 บาท

 - เงินวิทยฐานะ 207,426    บาท

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 84,000      บาท

 - ค่าจ้างประจ า - บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,496,920 บาท

งบด าเนินงาน 2,675,100 บาท

 -  เงินสมทบประกันสังคมพนกังานราชการ 131,900    บาท

 -  ค่าตอบแทนเดินทางไปราชการ 400,000    บาท

 -  ค่าใช้สอย 172,600    บาท

 -  ค่าวัสดุ 335,000    บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค(ขั้นต่ า) 640,000    บาท

 -  ค่าสอนนอกเวลา 900,000    บาท

 -  ค่าธุรการเจ้าหน้าที่ 95,600      บาท

งบลงทุน 1,100,000 บาท

   - หลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 ม.x40ม. 1,100,000 บาท

 

ส่วนที่ 3 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

          - คาดว่ามีรายรับในปต่ีอไป

    - ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั

18,641,758

17,050,886
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งบเงนิอุดหนุน 4,644,740 บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,800,000 บาท

 -  เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 125,000    บาท

 - พัฒนาผู้เรียน 374,300 บาท

 - หนังสือเรียน 788,000 บาท

 - อุปกรณ์การเรียน 181,240 บาท

 - เคร่ืองแบบนักเรียน 376,200 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,616,700 บาท

500,000 บาท

600,000 บาท

21,000 บาท
50,000 บาท

117,600 บาท

189,600 บาท

38,500 บาท

100,000 บาท - โครงการพฒันาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

 - โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพือ่คืนครูใหน้กัเรียน (ปวส.)

 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

 - เงินอุดหนนุค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิ

ศึกษา) - โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนฯ



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

11,511,846  

 - งบบุคลากร 7,014,346    

เงินเดือนข้าราชการ 3,226,000   3,226,000     3,226,000    

เงินวิทยฐานะ 207,426     207,426      207,426      

เงินประจ าต าแหนง่ - -             -             

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 84,000       84,000        84,000        

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - -             -             

เงินอื่น ๆ - -             -             

ค่าตอบพนกังานราชการ 3,496,920   3,496,920    3,496,920    

 -  งบด าเนินงาน 2,919,000    

      - ค่าตอบแทน 700,000      

ค่าเช่าบา้น(ขัน้ต่ า) -             

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 50,000       50,000    100,000      100,000      

เงินค่าสอนพเิศษ 300,000     300,000  600,000      600,000      

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ -             -             

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขัน้ -             -             

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้ -             -             

 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - ค่าใช้สอย 870,000      

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ต่ า) -             

ค่าเช่ารถยนต์(ขัน้ต่ า) -             

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 250,000     200,000  450,000      450,000      

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 40,000       40,000    80,000        80,000        

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 50,000       40,000    90,000        90,000        

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 25,000       25,000    50,000        50,000        

ค่าจ้างเหมาบริการ -             -             

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 200,000     200,000      200,000      

          - ค่าวัสดุ 709,000      

วัสดุส านกังาน 100,000     100,000  200,000      200,000      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,000       90,000    180,000      180,000      

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 15,000       15,000    30,000        30,000        

วัสดุการศึกษา 100,000     100,000  200,000      200,000      

วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000       5,000     15,000        15,000        

วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา 2,000         2,000     4,000          4,000          

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000       10,000    20,000        20,000        

วัสดุก่อสร้าง 10,000       10,000    20,000        20,000        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000       20,000    40,000        40,000        
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต  า) 640,000      

ค่าโทรศัพท์ 40,000       40,000        40,000        

ค่าน้ าประปา - - -

ค่าไฟฟา้ 600,000     600,000      600,000      

 - งบลงทุน 1,100,000    

  3.1 ครุภัณฑ์ -             

ครุภัณฑ์การโรงแรม วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์ 1,100,000   1,100,000    1,100,000    

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -             

-

 - งบเงินอุดหนุน 340,000      

 - อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 70,000  70,000        10,000    80,000        

 - อุดหนนุโครงการวิจัยและพฒันา 10,000       10,000    20,000        20,000        

 - อุดหนนุ อศ.กช. -             -             

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000       15,000    30,000        30,000        

 - อุดหนนุโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจน

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
-             -             

 - อุดหนนุการสอนเกษตรระยะส้ัน -             -             

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การ อกท. -             -             

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 100,000     100,000      100,000      

 - อุดหนนุการหารายได้ระหว่างเรียน 10,000       10,000        10,000        
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนนุนกัเรียนเจังหวัดภาคใต้ -             -             

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 100,000  100,000      100,000      

 - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี -             -             

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ -             -             

 - งบรายจ่ายอื น 138,500

 - เงินอุดหนนุค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอน

ปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) 500,000 500,000      500,000      

 - โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Center) 600,000 600,000      600,000      

 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา 21,000 21,000        21,000        

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 50,000 50,000        50,000        

 - โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพือ่คืนครูให้

นกัเรียน (ปวส.) 117,600 117,600      117,600      

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600 189,600      189,600      

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่

คุณภาพมาตรฐาน
38,500 38,500 38,500

 - โครงการพฒันาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 100,000 100,000 100,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - โครงการ 1,016,200

โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 1,016,200

1 โครงการ การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของ

วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์
70,000

70,000 70,000

2 โครงการ จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด งานอาคาร

สถานที ่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
7,000

7,000 7,000

3 โครงการ พฒันาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่

ภายในวิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์ ประจ าป ี2564
450,000 450,000

450,000

4 โครงการ จัดชื้อวัสดุส านกังานของวิทยาลัยเทคนคิ

กาญจนดิษฐ์
140,000

140,000 140,000

5 โครงการ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพือ่ทดสอบ

การศึกษาระดับชาติ (V-Net)
5,000 5,000

5,000

6 โครงการ ปรับปรุงหอ้งพกัครู แผนกวิชาการบญัชี 5,000 5,000 5,000

7 โครงการ จัดท าแผนพฒันาสถานศึกษา 5 ป ี(พ.ศ.

2566-2570)
150,000 150,000 150,000

8 โครงการ พฒันาสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมอาคาร

สถานที ่งานติดฝ้าเพดานพร้อมกระจกอลูมิเนยีม ภายใน

วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์

60,000 60,000

60,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

9 โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน 

WWW.//http.KDTC.at.th และวารสารประชาสัมพนัธ์ 

ราย 4 เดือน

10,000 10,000

10,000

10 โครงการ ระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเทคนคิ

กาญจนดิษฐ์
30,000 30,000

30,000

11 โครงการ เตรียมความพร้อมแข่งขันทกัษะวิชาชีพ 

การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และการผสมเคร่ืองด่ืม
10,000 10,000

10,000

12 โครงการ ปรับปรุงหอ้งสมุด 10,000 10,000 10,000

13 โครงการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 15,000 15,000 15,000

14 โครงการ สอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน 3,000 3,000 200,000  3,000

15 โครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติัในระบบ 

GFMIS ด้านงบประมาณ การบญัชี การเงิน และพสัดุ

ประจ าปงีบประมาณ 2565

7,200 7,200

7,200

16 โครงการ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา
40,000 40,000

40,000

17 โครงการ จัดซ้ือเวชภัณฑ์ ประจ าปกีารศึกษา 2565 7,000 7,000 7,000
18 โครงการ  ปรับปรุงหอ้งเก็บเคร่ืองมือ แผนกวิชาช่าง

กลโรงงาน
15,000 15,000

15,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

19 โครงการ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล แผนกวิชาช่างกล

โรงงาน
30,000 30,000

30,000

20 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนปฏิบติั

การประจ าปงีบประมาณ  2565
2,000 2,000

2,000

21 โครงการ ปรับปรุงหอ้งเก็บเคร่ืองมือ แผนกวิชาช่าง

ยนต์
20,000

20,000 20,000

22 โครงการ โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพือ่การศึกษา (Robot Room)
8,000

8,000 8,000

23 โครงการ การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ และทกัษะ

วิชาการ วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์
3,000

3,000 3,000

24 โครงการ โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย

 นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์
3,000

3,000 3,000

25 โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเขียน

หลักสูตรระยะส้ัน
10,000

10,000 10,000

26 โครงการ โครงการอบรม ระบบ RMS 8,000 8,000 8,000

27 โครงการ จัดอบรมระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 

ออนไลน์
6,000

6,000 6,000

28 โครงการ โครงการอบบมเชิงปฏิบติัการวิเคราะห์

และพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้
10,000

10,000 10,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

29 โครงการพฒันาระบบส ารองไฟและขยายสัญญาณ

อินเตอร์เนต็หอ้ง  Server  วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์
30,000

30,000 30,000

30 โครงการ  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

 MOU
10,000

10,000 10,000

31 โครงการ ปรับปรุงหอ้งจัดเก็บเอกสาร งานการเงิน

และบญัชี
10,000

10,000 10,000

32โครงการ  การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ และทกัษะ

วิชาการ วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์
5,000

5,000 5,000

33 โครงการ  จัดซ้ืออุปกรณ์ ปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019
50,000

50,000 50,000

34 โครงการ  โครงการจัดท าเพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนคิ

กาญจนดิษฐ์
5,000

5,000 5,000

โครงการภาระงานประจ า

35 โครงการ แนะแนวเชิงรุก (เพิม่ผู้เรียนในระดับ ปวช.

 และ ปวส.)
30,000

30,000 30,000

36 โครงการ เปดิโลกอาชีพ 20,000 20,000 20,000

37 โครงการ ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 

2564 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2565
3,000

3,000 3,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

38 โครงการ จัดหาทนุเพือ่การศึกษาของนกัเรียน

นกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา  2565
2,000

2,000 2,000

39 โครงการ จัดท าคู่มือนกัเรียนนกัศึกษา 10,000 10,000 10,000

40 โครงการ พฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพือ่ชุมซน (Fix It Center Thailand 4.0)
200,000

200,000 200,000

41 โครงการ ฝึกอาชีพโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน/

กิจกรรมสนบัสนนุโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

200,000

200,000 200,000

42 โครงการ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน

ทอ้งถิน่ในการพฒันาอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนใน

พืน้ที ่(108 อาชีพ)

50,000

50,000 50,000

43 โครงการ เย่ียมบา้น 30,000 30,000 30,000
44 โครงการ อบรมเชิงปฏิบติัการเขียนแผนธุรกิจและ

เสริมสร้างทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการใหม่
10,000

10,000 10,000

45 โครงการ ศึกษาดูงานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร
20,000

20,000 20,000
46 โครงการ ประกวดแผนธุรกิจ ประจ าปงีบประมาณ 

2565
10,000 10,000 10,000

47 โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน 10,000 10,000 10,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

48 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบติัการวิชาชีพบญัชีประจ าปี

 2565
3,000

3,000 3,000
49 โครงการ บริการชุมชนทางด้านวิชาชีพบญัชี 

ประจ าป ี2565
5,000 5,000 5,000

50 โครงการ ตรวจสารเสพติด ประจ าป ี2565 7,000 7,000 7,000
51 โครงการ รณรงค์ ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

 ประจ าป ี2565
30,000

30,000 30,000

52 โครงการ ปอ้งกันและแก้ปญัหาพฒันาระบบ

ปกครองดูแลความประพฤตินกัเรียน
20,000

20,000 20,000

53 โครงการ  ปอ้งกันและแก้ปญัหาความรุนแรงและ

เหตุทะเลาะวิวาท
10,000

10,000 10,000

54 โครงการ ปอ้งกันการต้ังครรภ์ไม่พงึประสงค์ในกลุ่ม

วัยรุ่นในสถานศึกษา
50,000

50,000 50,000

55 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปกีารศึกษา 

2565
10,000

10,000 10,000

56 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ

สถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2565
2,000

2,000 2,000

57 โครงการ วันปยิมหาราช ประจ าปกีารศึกษา 2565 2,000 2,000 2,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

58 โครงการ พธีิเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ

 พระบรมพนัปหีลวง พทุธศักราช 2565

2,000
2,000 2,000

59 โครงการ พธีิเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพชัรพมิลลักษณ์ 

พระบรมราชิน ีประจ าปพีทุธศักราช 2565

2,000
2,000 2,000

60 โครงการ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพติร ประจ าปพีทุธศักราช 2565

2,000

2,000 2,000
61 โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพติร ประจ าปพีทุธศักราช 2565 (5 ธันวาคม 

2565)

2,000

2,000 2,000

62 โครงการ ท าบญุตักบาตรเนือ่งในส่งทา้ยปเีก่า

ต้อนรับปใีหม่ ประจ าป ี2565
5,000

5,000 5,000
63 โครงการ ถวายเทยีนพรรษา ประจ าปกีารศึกษา 

2565
5,000 5,000 5,000

64 โครงการ วันลอยกระทง ประจ าปกีารศึกษา 2565 2,500 2,500 2,500

65 โครงการ วันไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2565 2,000 2,000 2,000

66 โครงการ วันไหว้ครูช่าง,วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยฯ ประจ าปกีารศึกษา 2565
15,000

15,000 15,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

67 โครงการ พฒันาคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็คนเก่ง คนดี 

และมีความสุข
25,000

25,000 25,000

68 โครงการ ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 25,000 25,000 25,000

69 โครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 2,000 2,000 2,000
70 โครงการ ประชุมวิชาองค์การนกัวิชาชีพในอนาคต

แหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
15,000

15,000 15,000

71 โครงการ ปรับปรุงหอ้ง อวท. และการประเมิน

หนว่ยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ป ีพ.ศ. 2565
15,000

15,000 15,000

72 โครงการ แข่งขันกีฬาภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ

  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจ าป ี2565
50,000

50,000 50,000

73 โครงการ ปลูกฝังจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม
5,000

5,000 5,000

74 โครงการ ลูกเสือวิสามัญ 35,000 35,000 35,000
75 โครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิ

บาลและปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2565
30,000

30,000 30,000

76 โครงการ 76 โครงการ ปรับปรุงหอ้งลูกเสือ 30,000 30,000 30,000
77 โครงการ Big Cleaning Day “วิทยาลัยสะอาดด้วย

มือเรา”
10,000

10,000 10,000

78 โครงการ นกัศึกษาวิชาทหาร 5,000 5,000 5,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงกา

ร.

2.

โครงกา

ร

3.

โครงก

าร

4.

โครงการ

5.

โครงการ
 บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

79 โครงการ ศธ จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ 3,500 3,500 3,500

80 โครงการ ทดสอบทกัษะทางภาษาอังกฤษ (Echo VE) 2,000 2,000 2,000

81 โครงการ ประกวดงานวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM 

Education) ประจ าปกีารศึกษา 2565
3,000

3,000 3,000

82  โครงการ วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 3,500 3,500 3,500
83  โครงการ สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนคิกาญ

จนดิษฐ์
10,000

10,000 10,000

84  โครงการ เรียนฟรี 15 ป ีอย่างมีคุณภาพ 35,000 35,000

85  โครงการ สัปดาหห์อ้งสมุด 5,000 5,000 5,000

86  โครงการ พฒันาศักยภาพครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา
30,000

30,000 30,000

โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.)

87 โครงการ ท าบตัรนกัเรียนนกัศึกษา 35,000 35,000 35,000

88 โครงการ ประชุมผู้ปกครอง 10,000 10,000 10,000

89  โครงการ ปจัฉิมนเิทศผู้ส าเร็จการศึกษา 150,000 150,000 150,000

90  โครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี 50,000 50,000 50,000

91 โครงการ ประกันอุบติัเหตุแก่นกัเรียน 60,000 60,000 60,000

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง 

พ้ืนที 
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โครงการตาม  
พรบ.งบประมาณ 



26 
 

โครงการ 1 
1. ชื่อโครงการ การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล 
   - นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.5) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล 
  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากรได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งรถยนต์มีความ
จ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นยานพาหนะส าหรับเดินทางติดต่อราชการ จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการซ่อม
บ ารุงรักษายานพาหนะ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเรื่องของการซ่อมแซมยานพาหนะ รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์อะไหล่ของยานพาหนะท่ีใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อการส ารวจและตรวจสอบความช ารุด บกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจ าน าไปสู่การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางของราชการ 
  6.2) เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของราชการให้เรียบร้อย 
  6.3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่หากมีการตรวจสอบการ
บ ารุงรักษายานพาหนะของทางราชการ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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   - การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ จ านวน 5 คัน  ได้รับการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ ได้รับการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

8.1) เขียนโครงการ 
8.2) ขออนุมัติโครงการ 
8.3) ด าเนินงานโครงการ 
8.4) สรุป ประเมินผล รายงาน 

9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
       9.1) กลุ่มเป้าหมาย รถยนต์ของวิทยาลัยฯ จ านวน 5 คัน 
       9.2) พื้นท่ีเป้าหมาย บริเวณโรงจอดรถวิทยาลัยฯ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ   70,000  บาท  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       12.1) งานพัสดุได้ส ารวจและตรวจสอบความช ารุด บกพร่องและบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       12.2) ยานพาหนะของราชการสามารถใช้งานได้ดี 
      12.3) ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ลดลง 
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โครงการ 2 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุท าความสะอาด งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดซื้อวัสดุท าความสะอาด งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคง 
  4.2) ยุทธศาสตร์พัฒนาฉบับท่ี 12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
           - ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถ ก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
- พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. หลักการและเหตุผล 
    ณ ห้องส านักงาน ห้องน้ า ห้องส้วม และพื้นท่ีบริเวณวิทยาลัยฯ จ าเป็นอย่างยิ่งให้วิทยาลัยฯสะอาดน่าอยู่
การดูแลรักษาความสะอาดของห้อง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุท าความสะอาด เคมีภัณฑ์ ต่างๆเพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า และบริเวณวิทยาลัยฯ 
7. เป้าหมายของโครงการ          

เชิงคุณภาพ 
- มีวัสดุท าความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
    - มีอุปกรณ์ท าความสะอาดเพียงพอส าหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  8.1) วางแผน  
  8.2) ขออนุมัติโครงการ  
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  8.3) ประชุมปรึกษาหารือด าเนินการ  
  8.4) สรุป ประเมินและรายงานผล  
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี)    
          ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ   7,000    บาท  
 อุปกรณ์ท าความสะอาด , เคมีภัณฑ์ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1) สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ 
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โครงการ 3 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีภายใน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจ าปี 2564 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานท่ี   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.3) นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4.4) แผนยุทธศาสตร์ 

 - พันธกิจ การจัดการศึกษาท่ีเป็นตามพลวัตของโลกและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 - กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ก าหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม 
อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษา
ความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ให้มีสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะเป็น
สถานศึกษาได้ตลอดเวลา 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานเพื่อให้สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา โดยให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกร่วมกัน โดยมีการปลูกฝ่ังให้นักเรียนมีส่วนร่วม พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
6. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ให้เพียงพอ มี
ความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. เป้าหมายของโครงการ 

7.1) เชิงปริมาณ นักเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีพร้อม เพียงพอ และปลอดภัย ตลอดจนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและถูกสุขลักษณะ 90 % 
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7.2)  เชิงคุณภาพ  อาคารสถานท่ีและบริเวณวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้
เต็มท่ีและเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในและภายนอก 
8. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 พฤษภาคม2564 – กันยายน  2565 
9. งบประมาณ 
 ถั่วเฉล่ียจ่าย จ านวน  450,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี เพียงพอ และอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
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โครงการ 4 
1.ชื่อโครงการ จัดช้ือวัสดุส านักงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3.ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 4.2) นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ 
 4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล 
 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.5) อื่น ๆ  
5.หลักการและเหตุผล 
 วัสดุส านักงานมีความส าคัญต่อส านักงานและองค์กร ในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
ประหยัดแรงงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานบริหารงานท่ัวไป จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงานในการจัดการด าเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุส้ินเปลือง และวัสดุถาวร 
เพื่อจัดการเติมและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส างานวัสดุส้ินเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวก 
 6.2) เพื่อให้การด าเนินงานมีระบบและประสิทธิภาพ 
7.เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าเอกสารอย่างเพียงพอ 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าเอกสารอย่างมีคุณภาพ 
8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ มีวัสดุท่ีจัดซื้อจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 
  8.2) เชิงคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
9.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  9.2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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  9.3) ประเมินผลการด าเนินงาน 
  9.4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
10.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 10.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย คือ งานบริหารงานท่ัวไป 
11.ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี 
 ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565  

12.งบประมาณ   140,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

13.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
13.1) ความเส่ียง งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุ มาใช้งาน 
13.2) การบริหารความเส่ียง: ใช้วัสดุ และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่า 

14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีวัสดุในการบริหารจัดการด้านการจัดท าเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
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โครงการ 5 
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-Net) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 

5. หลักการและเหตุผล 
การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในรายวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป 
ซึ่งเป็นการทดสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการท่ีจะ
ทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-
Net) ประจ าปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

6.2) เพื่อยกระดับในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในประเภทวิชาความรู้ 
พื้นฐานท่ัวไปให้สูงยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมายของโครงการ 

7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
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- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) ทุกสาขาวิชา ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนผู้เข้าทดสอบ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
  8.1) เขียนโครงการ 
  8.2) ขออนุมัติโครงการ 
  8.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  8.4) สรุปการประเมนิและรายงานผลการด าเนินงาน 

9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
9.1) กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

9.2) พื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ 
 - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 5,000 บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 12.1) ความเส่ียง 

 - นักเรียนนักศึกษาไม่เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V- 
Net) ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
  12.2) การบริหารความเส่ียง 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเข้ารับการเตรียมความพร้อม 
ก่อนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-Net)  
13. ผลคาดว่าจะได้รับ 

13.1) นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา มีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ 
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โครงการ 6 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องพักครู  แผนกวิชาการบัญชี  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาการบัญชี   ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย  
5. หลักการและเหตุผล 
        เนื่องจากห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี  ยังไม่ได้ปูพื้นกระเบ้ืองท าให้ท าความสะอาดยากและมีฝุ่นละออง
เยอะ  
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อปรับปรุงห้องพักครู  แผนกวิชาการบัญชี 
  6.2) เพื่อให้ห้องพักครูมีความสะอาด 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - พื้นกระเบ้ือง 64 ตารางเมตร 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชีมีความสะอาด 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) ร่างโครงการ 
  8.2) เสนอโครงการ , วางแผน/ประชุม 
  8.3) ด าเนินการ 
  8.4) รายงานผล 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
  ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
11. งบประมาณ 5,000 บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1) เพื่อบรรยากาศในการท างานท่ีดีในการปฏิบัติงานของครูในแผนกวิชาการบัญชี 



37 
 

โครงการ 7 
1. ช่ือโครงการ จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล 
   - นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.5) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
      - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามพลวัตของโลก (Dynamic) และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
 - พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดกิจกรรม และโครงการภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ สอศ. และเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพตลอดจนจะเป็ น
เครื่องมือในการตรวจติดตาม ประเมินผลตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตลอดการบริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของ สอศ. ต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
6.2) เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 

ปี (พ.ศ.2566-2570)  
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7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

.  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  - จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จ านวน  10  เล่ม 

  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) เขียนโครงการ 
  8.2) ขออนุมัติโครงการ 
  8.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  8.4) สรุป ประเมินและรายงานผล 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 9.1) คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษาทุกคน 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
       ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 150,000   บาท  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

12.1) ความเส่ียง 
 - เวลาและสถานท่ีอาจจะไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
12.2) การบริหารความเส่ียง 
 - เช็คข้อมูลสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง ก่อนถึงเวลาท่ีจะจัดโครงการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 13.2) บุคลากรของ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาฯและแผนปฏิบัติ
การของวิทยาลัยฯ 
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โครงการ 8 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี งานติดฝ้าเพดานพร้อมกระจกอลูมิเนียม  
          ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานอาคารและสถานท่ี   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.3) นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4.4) แผนยุทธศาสตร์ 

 - พันธกิจ การจัดการศึกษาท่ีเป็นตามพลวัตของโลกและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  - กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ี

เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ก าหนดท่ีจะพัฒนางานด้านอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม 
อย่างเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีระบบรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ  และการจัดซ่อม
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ให้มีสภาพดี มีความสวยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานเพื่อให้สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา โดยให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกร่วมกัน โดยมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วม พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
และเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
6. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เพียงพอ  
มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
7. เป้าหมายของโครงการ 
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 7.1) เชิงปริมาณ นักเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีพร้อม เพียงพอ และปลอดภัย ตลอดจนเอื้อ
ต่อความสะดวกและถูกสุขลักษณะ 90 % 

7.2)  เชิงคุณภาพ  อาคารสถานท่ีและบริเวณวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีความเหมาะสมเพื่อ ใช้ประโยชน์
ได้เต็มท่ีและเอื้อต่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของนักเรียนและบุคลากรภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม  2564  - ธันวาคม 2564 
9. งบประมาณ 
 ถั่วเฉล่ียจ่าย จ านวน 60,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี เพียงพอ ตลอดจนเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) 
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โครงการ 9 
1. ช่ือโครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน WWW.//http.KDTC.at.th และวารสารประชาสัมพันธ์  
                   ราย 4 เดือน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 - ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  4.2) นโยบายรัฐบาล 
 - นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

  4.3) แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 
 - แผนพัฒนา 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  
 - แผนพัฒนา 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนา 5 การสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

  4.3) ยุทธศาสตร์  20 ปี สอศ. 
 - ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
- พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ 
หน่วยงานได้ ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน WWW.//http.KDTC.at.th และวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 4 เดือน
เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยสร้างความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลท้ังภายในและภายนอกได้ รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้องก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษาและมีผลต่อการจูงใจใหห้มีผู้มาเรียนใน
สายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 

http://www./http.KDTC.at.th
http://www./http.KDTC.at.th
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6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน WWW.//http.KDTC.at.th  
6.2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวารสารประชาสัมพันธ์ราย 4 เดือน 
6.3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับครูและนักเรียนนักศึกษา  
6.4) เพื่อจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพชีพเพิ่มมากข้ึน 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนผ่าน WWW.//http.KDTC.at.th  
    - วารสารประชาสัมพันธ์ราย 4 เดือน จ านวน 200 ชุด 

         - จดหมายข่าวประจ าเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ  จ านวน 200 ชุด 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง  

  - เผยแพร่กิจกรรมการเรียน การสอนไปสู่ชุมชน 
8. วิธีด าเนินงาน/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 8.1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  8.2) ประชุมคณะกรรามการ 

 8.3) ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
 8.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 9.5) ประเมินผล 

9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 หน่วยงานราชการ โรงเรียน ภายในจังหวัด วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมชนนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 
          10,000 บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  12.1) ความเส่ียง 
         - บ้างกิจกรรมไม่ได้รับการเผยแพร่ 
   - กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกอาจไม่ได้รับทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
  12.2) การบริหารความเส่ียง 

http://www./http.KDTC.at.th
http://www./http.KDTC.at.th
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   - ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีการรายงานผล เพื่อท าการเผยแพร่ต่อไป 
   - กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง ผ่านช่องทาง WWW.//http.KDTC.at.th  วารสารประชาสัมพันธ์ราย 4 เดือน และจดหมายข่าว
ประจ าเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ จ านวน 200 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./http.KDTC.at.th
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โครงการ 10 
1. ชื่อโครงการ ระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
  - การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         
       4.2) นโยบาลรัฐบาล   
  - การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12   
  - แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
  - การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริม คุณภาพชีวิตท่ี เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
5. หลักการและเหตุผล 
  งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีให้บริการให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก โดยมีช่องทางการส่ือสารหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการใช้เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่ือสารให้ชัดเจน สร้างความสนใจ และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมีส่วนร่วมในการจัดเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ เป็นรูปแบบการจัดรายกา ร
ในช่วงเช้าและเย็น ก่อให้เกิดแหล่งการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพิ่มคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมาในรูปแบบการจัด
รายการเสียงตามสายภายในวิทยาลัย 
       6.3) เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
       6.4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด 
       6.5) เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
       6.6) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับข่าวสาร ชัดเจน รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ 
  7.2.2 การบริการมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
            7.2.3 นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมาในรูปแบบการจัดรายการเสียงตามสาย
ภายในวิทยาลัยฯ 
            7.2.4 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
            7.2.5 วิทยาลัยฯมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ 

การด าเนินงาน   ระยะเวลา สถานท่ี 
วางแผนการด าเนินงาน  15 วัน  ภายในวิทยาลัยฯ 
จัดซื้ออุปกรณ์ติดต้ังเสียงตามสาย 7 วัน  ภายในวิทยาลัยฯ 
ติดต้ังล าโพง จุดท่ี 1   1 วัน  โรงอาหาร 
ติดต้ังล าโพง จุดท่ี 2  3 วัน  แผนกช่างกลฯ 
ติดต้ังล าโพง จุดท่ี 3 - 4  3 วัน  หอประชุมด้านหลัง 
ติดต้ังล าโพง จุดท่ี 5  3 วัน  ตึกสามัญสัมพันธ์ 
ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม  7 วัน  ตึกอ านวยการ 
ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 3 วัน  ตึกอ านวยการ 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินท้ังส้ิน30,000 บาท ได้แก่ 
  9.1) ล าโพงฮอร์น ระบบเสียงตามสาย    7 ชุด 
  9.2) สายล าโพง Outdoor           2 ม้วน 
            9.3) Mixer            1 ชุด 
            9.4) ชุดระบบไมค์                           2 ชุด 
         9.5) ชุดตกแต่งห้องประชาสัมพันธ์        1 ชุด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1) ครูและนักเรียนร้อยละ 92 ได้รับข่าวสาร ชัดเจน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
 10.2) นักเรียนผู้ด าเนินการจัด ร้อยละ 92 ได้มีการแสดงออกทางความคิดโดยออกมาในรูปแบบการจัด
รายการเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
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          10.3) ผู้รับข่าวสาร ร้อยละ 92 รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
          10.4) วิทยาลัยฯมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 11.1) ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ 1 ห้อง 
 11.2) ระบบเสียงตามสาย 7 จุดภายในวิทยาลัยฯ 
          11.3) ระบบอ๊อดวิทยาลัยฯ แจ้งหมดคาบเรียน 
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โครงการ 11 
1. ช่ือโครงการ เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และการผสมเครื่องด่ืม 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอุกฤษ สิทธิสมบูรณ์   นางกมลรัตน์  ส่งรุ่ง  น.ส. ผุสดี เพิ่มบุญ 

3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 3.3 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ย.1 การจัดการศึกษาและฝึกอบรม หรือสร้างงาน/อาชีพ 

4. หลักการและเหตุผล 

     ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีนโยบายในการเพิ่มฐานผู้เรียน และสร้างอาชีพให้กับบุคคลภายใน

ท้องถิ่น จึงมอบหมายให้แผนกวิชาการโรงแรมจัดการเรียนการสอนระยะส้ัน โดยการเน้นความส า คัญของ

วิชาชีพเพื่อการสร้างอาชีพและสร้างรายให้กับบุคคลท่ีสนใจการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ท้ังนี้การจัดการเรียน

การสอนระส้ันนั้นต้องใช้ วัสดุคงทนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาอย่างเช่น สลัดเพื่อสุขภาพ วิชาข้าวมันไก่ และยัง

สามารถใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติของแผนกวิชาการโรงแรมคือ วิชาการบริการอาหารและ

เครื่องด่ืม วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง รวมถึงการให้บริการภายในวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงท้ังนี้ วัสดุ

คงทนนั้นยังสามารถใช้ในงานด้านอื่นๆ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะส้ันและปกติ 

 5.2 เพื่อให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

 5.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริงเพื่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 และนักเรียน

วิชาชีพระยะส้ัน จ านวน 280 คน และครูจ านวน 2 คน รวมทังส้ิน 282 คน 

  6.1.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะส้ันและปกติโดยมีผู้เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมด อย่างน้อย 200 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและนักเรียนวิชาชีพระยะส้ัน ร้อยละ 80 ท่ีสนใจเข้าเรียน 

ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
1 2 3 4 

1. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน     
3. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ     
4. ด าเนินงานตามโครงการ     
5. ประเมินผลโครงการ     
6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน     

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 8.1 จัดท าโครงการ 

 8.2 ติดต่อประสานงานส ารวจใบเสนอราคา 

 8.3 จัดท าชุดขอจัดซื้อ 

 8.4 จัดซื้อตามกระบวนการ 

 8.5 ส่งมอบวัสดุคงทน 

 8.6 ตรวจสอบ นับจ านวนและรายงานผล 

9. สถานที่ด าเนินการ 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พื้นท่ีอ าเภอกาญจนดิษฐ์และพื้นท่ีใกล้เคียง 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ค่าวัสดุคงทน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ในการปฏิบัติในวิชาเรียน 

 11.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพได้ 

 11.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

12. การติดตามและประเมินผล 

 12.1 แบบสอบถาม 

  ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ 12 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องสมุด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.2) ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5. หลักการและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุด
ของวิทยาลัย ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญท่ีสุดในโรงเรียน ท่ีรวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมาย
โดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความสนใจของ
ผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมาก
ยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและ
ครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด  ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มท่ี  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
6.2  เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6.3 เพื่อพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา

ประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  -นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  จ านวน  476   ท่ีเข้าใช้บริการ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ 
        -นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  จ านวน  476   ท่ีเข้าใช้บริการ 
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 8.2) เชิงคุณภาพ 
  -ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและการ
ด าเนินงานของห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      9.1 เขียนโครงการ และเสนอโครงการ เพื่อรอการอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
      9.2 จัดประชุมวางแผนการท างาน ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      ได้ห้องสมุดท่ีมีความพร้อมในทุกๆด้าน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
      ต้ังแต่ ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
12. งบประมาณ 10,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
- ค่าวัสดุและค่าแรงอาจจะมากกว่าราคาท่ีต้ังงบประมาณไว้ 

13.2) การบริหารความเส่ียง 
  - ใช้วัสดุท่ีมีราคาไม่สูงแต่ท่ีมีคุณภาพ  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
14.1) ได้ห้องสมุดท่ีมีความพร้อมในทุกๆด้าน ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเข้าใช้ห้องสมุด 
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โครงการ 13 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ     

โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.2) ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามวิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มี

จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี

ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และ

อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะ

สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างแผนฉบับต่างๆ ในระดับชาติ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ

ยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีจัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาคม

ทุกภาคส่วน ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์

สร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นท่ี ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ เพื่อเป้าประสงค์
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การสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม โดยกลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ 

(Ecosystem) ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ มาตรการ 3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ

การเรียนรู้ แผนงาน สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ดิจิทัล (E-Library, E-Journal, E-Book, ฯลฯ) เป็นแผนงานท่ีมีส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้รับผิดชอบ โดยมีร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นตัวช้ีวัดมาตรการ และเพื่อให้แผนงานส าเร็จลุล่วงตามตัวช้ีวัด อีกท้ัง

ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการอยู่ ท าให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเข้าถึงและเข้าใช้ทรัพยากร ได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ

ต้องการใช้งาน และยังก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทรัพยากร งานวิทยบริการและสารสนเทศ ส านักวิทยาบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดขึ้น โดยภายในโครงการ

จะมีการแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ อันประกอบไปด้วย 1) อบรมจัดท าส่ือการเรียนรู้ดิจิทัลและการลงรายการระบบ 

E-Library 2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์และการตีพิมพ์บทความบนฐานข้อมูล  4) ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 5) ยอดรักนักอ่าน 6) Library Review 

7) Library on Tour เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากร ท้ังแก่บุคลากรท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในการให้บริการ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีมาตรฐานและการปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อีกท้ังยัง

สามารถช่วยแก้ปัญหาและแนะน าการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการได้ และในส่วนของผู้รับบริการจะได้ทราบถึง

ทรัพยากรและช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากร อันก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อเป็นการแนะแนว แนะน าห้องสมุดให้เป็นท่ีรู้จัก ถึงทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ 

6.2 เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของผู้ใช้บริการ 

6.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ เกิดความคุ้มค่ากับทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ 

6.4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจระหว่างผู้ให้บริการห้องสมุด และผู้ใช้บริการห้องสมุดท้ัง
ผู้ใช้บริการเดิม และกลุ่มผู้ใช้ใหม่  
7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  จ านวน  476   ท่ีเข้าใช้บริการ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ 
        - นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 476 ท่ีเข้าใช้บริการ 
 8.2) เชิงคุณภาพ 
  - ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและการ
ด าเนินงานของห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      9.1) เขียนโครงการ และเสนอโครงการ เพื่อรอการอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
      9.2) จัดประชุมวางแผนการท างาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      ได้ห้องสมุดท่ีมีความพร้อมในทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีให้บริการในห้องสมุด 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
      ต้ังแต่   ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
12. งบประมาณ      15,000    บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
- ค่าวัสดุและค่าแรงอาจจะมากกว่าราคาท่ีต้ังงบประมาณไว้ 

13.2) การบริหารความเส่ียง 
  - ใช้วัสดุท่ีมีราคาไม่สูงแต่ท่ีมีคุณภาพ  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 14.1) ผู้ใช้บริการหอ้งสมุดทราบ เข้าใจ ในบริการของห้องสมุด และมีจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 

 14.2) คณะครู นักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจ ทราบขอบเขตเนื้อหา และวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดซื้อโดยสกอ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทีมีให้บริการในห้องสมุดได้ 

 14.3) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี

ให้บริการในห้องสมุดประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีจัดซื้อมา 

 14.4) นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุด และแสดงออกถึงศักยภาพ และความสามารถเชิง

วิชาการ 
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โครงการ 14 
1. ชื่อโครงการ สอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้   
5. หลักการและเหตุผล 

การสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการทดสอบรายวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป ซึ่งเป็นการสอบวัดผลและ
ประเมินผลปลายภาคเรียน ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการท่ีจะทราบ
มาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา 
6. วัตถุประสงค ์

6.1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานและวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

6.2) เพื่อยกระดับในการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ในแต่ละสาขาวิชาให้สูงยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมายของโครงการ 

7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) เข้ารับการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของจ านวนผู้เข้าทดสอบ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
  8.1) เขียนโครงการ 
  8.2) ขออนุมัติโครงการ 
  8.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  8.4) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

9.1) กลุ่มเป้าหมาย 
- นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
9.2) พื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ 
 - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 3,000 บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 12.1) ความเส่ียง 

 - นักเรียนนักศึกษาไม่เข้ารับการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ตามวันและเวลา 
ท่ีก าหนด 
  12.2) การบริหารความเส่ียง 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเข้ารับการเตรียมความ 
พร้อมก่อนการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 
13. ผลคาดว่าจะได้รับ 

13.1) นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา มีความพร้อมในการเข้ารับการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 
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โครงการ 15 

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในระบบ GFMIS ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุประจ าปี 
                งบประมาณ 2565   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 -  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 -  งานบัญชี การเงิน และพัสดุ    
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ  (สอศ.) 
  โครงการภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
              - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
              - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจักการภาครัฐ 
 4.2) ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
              - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
 4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
              - การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
              - ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมี คุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ 
5. สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมธรรมาภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2564   
7. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความน่าเช่ือถือทางการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มี
ประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง 
เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการท างานท่ี
ถูกต้องตามกฎระเบียบ รวดเร็ว มีมาตรฐานโปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบภายนอก 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุ 
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8.  วัตถุประสงค์  
8.1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน 

และพัสดุ ในฐานะส่วนราชการ 
8.2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุ   
 8.3) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS           
ด้านงบประมาณการบัญชี การเงิน และพัสดุ   
9. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
  - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุ ในอศจ.สุราษฎร์ธานี  
จ านวน  36 คน (หน่วยงานละ 3 ท่าน) 

เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุ ได้รับความรู้  ทักษะ 
และสามารถลงมือปฏิบัติได้ และประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้                  
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ              

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

             

3. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 

             

4. ด าเนินตามโครงการ  
 

           

5.ประเมินผลงาน สรุปผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน 
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10.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

หมวดรายจ่าย/รายการ จ านวน 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. บกศ. เงิน
อุดหนุน 

  ๑. ค่าวิทยากร (6 ช่ัวโมง X 600 บาท) 
  2. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ X 25 บาท X 36 คน) 

 
 

3,600 
1,850 

  
 

  3. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ X 50 บาท X 36 คน)   1,800    
รวม 7,200    

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุมีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน และพัสดุ ในฐานะส่วนราชการ  

11.2) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMISด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การบัญชี การเงิน 
และพัสดุ  

11.3) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านงบประมาณการบัญชี การเงิน และพัสดุ   
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
  - จ านวน  36 คน 

เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุ ได้รับความรู้ ทักษะ 
และสามารถลงมือปฏิบัติได้ และประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้                  
13. การติดตามประเมินผล 
  จากแบบทดสอบ แบบประเมิน และการลงมือปฏิบัติ 
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โครงการ 16 
1. ช่ือโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  4.3) แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 
 - แผนพัฒนา 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  
 - แผนพัฒนา 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนา 5 การสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
4.4) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 - ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

4.5) ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.6) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นท่ีวิทยาลัยฯต้องด าเนินการ เนื่องจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นส่ิงท่ีจะสร้างความมั่นใจ เช่ือมั่น ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยฯ จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ได้มีการ
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ปรับเปล่ียนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดจนประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังในทุกระดับจะต้องด าเนินการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย ติดตามตรวจสอบเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง  
 จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว วิทยาลัยฯได้ตระหนักเห็นควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพฯ ส าหรับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมทักษะ แนวคิด และกระบวนการพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให้ไปในทิศทางเดียวกันและมีกระบวนการท่ีพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อก าหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ีระบบประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 6.2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563 

6.3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกการอาชีวศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน/ครูผู้สอน/บุคลากรทุกท่านตามค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการประกันคุณภาพภายในมีการ
เตรียมการได้ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีพร้อมรับการประเมินภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานด้านสังกัด 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) เขียนโครงการ 
  8.2) ขออนุมัติโครงการ 
  8.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  8.4) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  ครูและบุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
11. งบประมาณ  
  งบประมาณ   40,000   บาท 
 



61 
 

โครงการ 17 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     
   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
   โครงการภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตน 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล  
   - นโยบายท่ี 5 สาธารณสุข 
   4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.   
   - ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  4.5) ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลด
   จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
    - กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง   
5. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจะเน้นหนักในด้านทักษะวิชาการแล้ว อีกด้านหนึ่งท่ีส าคัญในการเรียนการสอน
ก็คือสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีในประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
ทดสอบ เพื่อดูแลอาการป่วยเบ้ืองต้นของนักเรียนนักศึกษา และสนองนโยบายของรัฐบาล 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อซื้อยาประจ าปีให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
 6.2) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ีเกิดอุบัติเหตุได้เข้ารับการบ าบัดรักษาเบ้ืองต้น 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
  7.1.1) นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับช้ัน  
   7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.1.1) นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลและรักษาอาการป่วยเบ้ืองต้น 
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8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ห ม า ย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เขียนโครงการ              
2.ขออนุมัติโครงการ              
3.ด าเนินการตามโครงการ              
4.สรุป ประเมินและรายงาน
ผล 

             

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
           เดือนพฤษภาคม 2565 
10. งบประมาณ 7,000 บาท  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 11.1) นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลและรักษาอาการป่วยเบ้ืองต้น 
 11.2) นักเรียนนักศึกษาได้เข้ารีบการบ าบัดรักษาทันท่วงที  
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โครงการ 18 
1. โครงการ ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.3) สอดคล้องยุทธศาตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน มีห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้องซึ่งปัจจุบันห้องเก็บเครื่องมื อยังขาด
อุปกรณ์ในการจัดเก็บเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีสามารถน าเครื่องมือมาใช้งานและเก็บเครื่องมือหลังจากการใช้งานได้อย่าง
สะดวก และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางแผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงขอปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท าการเบิกยืมคืนเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้อง 
 6.2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - เพื่อปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้อง 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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 8.1) เชิงปริมาณ อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือจ านวน 2 ช้ิน 
 8.2) เชิงคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
9. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  9.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  9.3) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  9.4) ประเมินผลโครงการ 
  9.4) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือจ านวน 2 ช้ิน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ  
  งบประมาณ 15,000 บาท 

- อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือจ านวน 2 ช้ิน 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  13.1) ความเส่ียง งบประมาณท่ีรับอาจไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการพิจารณา 
  13.2) การบริหารความเส่ียง ใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือจ านวน 2 ช้ิน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

โครงการ 19 
1. ชื่อโครงการ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/แผนกเทคนิคพื้นฐาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ                                   

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
4.2) นโยบายรัฐบาล  

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 สาธารณสุข 
4.3) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลดจ านวน

ผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
  - กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาทักษะวิชาชีพของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดให้มีกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ คือพัฒนาด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ด้านครุภัณฑ์เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
  ในปีการศึกษา 2561 แผนกวิชาช่างกลโรงงานได้ท าเปิดการเรียนการสอนในวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น 
ผลิตช้ินส่วนเครื่องมือกล ซึ่งใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงานแต่เครื่องจักรท่ีใช้เป็นองค์ประกอบด้าน
การเรียนการสอนคือเครื่องกลึงมีการช ารุด เสียหายใช้งานไม่ได้จ านวน 3 เครื่อง เครื่องเจาะจ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องเจียระไน จ านวน 2 เครื่องท้ังนี้ได้ขอให้ทางแผนกช่างไฟฟ้าท าการตรวจสอบอาการเบื้องต้นปรากฏว่าเกิด
จากระบบส่งก าลังกลไกภายในขัดข้อง จึงขอเสนอโครงการจัดซ่อมเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพ 
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีต้องท าการซ่อมแซมเพื่อ
ประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีสูงขึ้น แผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงจัดท าโครงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักกล ของแผนกวิชา
ช่างกลโรงงานขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาภายใน
แผนกและนักศึกษาท่ีมาเรียนในรายวิชา 
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6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อซ่อมเครื่องจักรท่ีช ารุด ของแผนกวิชาช่างกลโรงงานให้กลับมาใช้งานได้ปกติ 
  6.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้งานเครื่องจักร 
  6.3) เพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน 
7. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
  7.1) เชิงปริมาณ  
        7.1.1) เครื่องกลึงจ านวน 3 เครื่อง 
      7.1.2) เครื่องเจาะจ านวน 5 เครื่อง 
      7.1.3) เครื่องเจียระไน จ านวน 2 เครื่อง 
  7.2) เชิงคุณภาพ  
      7.2.1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องจักรในระดับ มาก 
      7.2.2) ผู้เรียนสามารถใช้งานเครื่องจักรอย่างน้อยร้อยละ 90 
8. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 
ก
ค 

สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

1.เขียนโครงการ             
2.ขออนุมัติโครงการ             
3.ด าเนินการตามโครงการ             
4.สรุป ประเมินและรายงานผล             

        9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   30,000  บาท    

10. ผลคาดว่าได้รับ 
10.1) แผนกวิชาได้ใช้งานเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 10.2) ผู้เรียนได้ใช้เครื่องจักรในการฝึกทักษะ 
          10.3) มีความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร 
 10.4) เพิ่มศักยภาพของแผนกวิชาให้มีความพร้อมในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในอนาคต 
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โครงการ 20 
1. ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล 
   - นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.5) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
      - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามพลวัตของโลก (Dynamic) และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
 - พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    - กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 
5. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดกิจกรรม และโครงการภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ 
สอศ. และเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพตลอดจนจะเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจติดตาม ประเมินผลตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จึงได้
จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตลอดการ
บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของ สอศ. ต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
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6.2) เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

.  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 10 เล่ม 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) เขียนโครงการ 
  8.2) ขออนุมัติโครงการ 
  8.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  8.4) สรุป ประเมินและรายงานผล 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 9.1) คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษาทุกคน 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
       ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 2,000 บาท  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

12.1) ความเส่ียง 
 - เวลาและสถานท่ีอาจจะไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
12.2) การบริหารความเส่ียง 
 - เช็คข้อมูลสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง ก่อนถึงเวลาท่ีจะจัดโครงการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 
13.2) บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

สถานศึกษาฯและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ 
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โครงการ 21 
1. โครงการ  ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ แผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.3) สอดคล้องยุทธศาตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
  - กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ มีห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้องซึ่งปัจจุบันห้องเก็บเครื่องมือยังขาดอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีสามารถน าเครื่องมือมาใช้งานและเก็บเครื่องมือหลังจากการใช้งานได้อย่างสะดวก 
และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงขอปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือเพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถท าการเบิกยืมคืนเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้อง 
 6.2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - เพื่อปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือจ านวน 1 ห้อง 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
 



70 
 

8. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  8.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  8.3) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  8.4) ประเมินผลโครงการ 
  8.4) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

 9.1) กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์    
 9.2) พื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ ห้องเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
11. งบประมาณ  
  จากงบประมาณวิทยาลัยฯ 20,000 บาท 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1) ห้องเก็บเครื่องมือท่ีมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สามารถเบิกเครื่องมือ อุปกรณ์ออกใช้งานได้
สะดวก 

 12.2) พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  13.1) การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
  13.2) การสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการ 22 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Robot Room) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ลักษณะโครงการ 

   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

   โครงการภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

   - ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   - ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  4.2) นโยบายรัฐบาล 

   - นโยบายท่ี 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 

  4.3) แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 

   - แผนพัฒนา 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  

   - แผนพัฒนา 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

   - แผนพัฒนา 5 การสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง

   และยั่งยืน 

  4.3) ยุทธศาสตร์  20 ปี สอศ. 

   - ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

  4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็น

   มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   - พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของ

   เศรษฐกิจพอเพียง  

    - กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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5. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาเยาวชนและประชาชนเพื่อให้ได้รับความรู้และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการด า เนิน

ชีวิตประจ าวัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการความร่วมมือและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบปัจจุบัน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ และบริหารการจัดการความรู้ท าให้การ

เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้โดยไร้ขีดจ ากัด ซึ่งนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพลดข้อจ ากัดและแก้ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดหาสถานท่ี อุปกรณ์และบุคลากรผู้มี

ความรู้ท่ีจะให้ความรู้ ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและประชาชนได้อย่างแท้จริง  

  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา” ด้วยการน าระบบบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

มาเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล และบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ระบบ

เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบบูรณาการโดยเฉพาะ ประกอบด้วยการรวบรวม เนื้อหาสาระ(Contents) และ 

คลังความรู้ทางด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น หุ่นยนต์ , ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , internet of Things (loT) ท่ี

หลากหลายไว้ที่ระบบศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยเท่าเทียมกัน รวมถึงการเป็น

ฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาให้

สอดคล้อง ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและสมารถน าปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง 

6. วัตถุประสงค์ 

  6.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชุมชนด้วยระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒธรรมพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

  6.2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนวัตกรรมบริหารจัดการการ

เรียนรู้ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

7. เป้าหมายของโครงการ 

  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     -  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป็นศูนย์การเรียนรู้

   เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน         

  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเทคโนโลยีและการ

   ขัดการ  ความรู้แบบบูรณาการท่ีทันสมัย รองรับการเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ พร้อมระบบ

   เรียนรู้เทคโนโลยี ท่ีเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์ 
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        - นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างท่ัวถึง ด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับ

   การจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

8.  วิธีด าเนินงาน/ข้ันตอนการด าเนนิงาน 

  8.1) ขออนุมัติโครงการแปละขออนุมัติใช้งบประมาณ พร้อมขอแต่งต้ังกรรมการพิจารณา TOR 

ส าหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  8.2) การจัดสรรงบประมาณ ตามประกาศข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง 

  8.3) ด าเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง 

  8.4) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบ ตามระเบียบ 

  8.5) การติดต้ังระบบต่าง ๆ 

  8.6) อบรมการใช้งาน 

  8.7) การตรวจสอบ การส่งมอบงานตามก าหนด 

9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี 

  1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 

11. งบประมาณ 8,000 บาท 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

  12.1) ความเส่ียง 

         - กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกอาจไม่ได้รับทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง   

  12.2) การบริหารความเส่ียง 

   - ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผล เพื่อท าการเผยแพร่ต่อไป 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  13.1) มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างมากมาย อีกท้ังความรู้

เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นอย่างหลากหลายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

  13.2) มาตรฐานของบุคลากร โดยมีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรมีมาตรฐานเครื่องมือท่ี เป็น

สากลประกอบด้วย 

   • ระบบส่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

   • ระบบแหล่งข้อมูลค้นคว้าเนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

  13.3) มาตรฐานของนักศึกษา โดยมีระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

   • ระบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง 

   • ส่ือการเรียนรู้ทักษะหุ่นยนต์ท่ีสามารถจ าลองสถานการณ์การจริงได้ 
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โครงการ 23 
1. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ   

  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.3) สอดคล้องยุทธศาตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลง ไปอย่าง
รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนา และปรับตัวให้
เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษา              
ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัด 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ และวิชาการด้าน
กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ และมีศักยภาพตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนัศึกษา ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต เพื่อ ให้นักเรียน
ศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมต่างๆ จากทักษะท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ และวิชาการด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการ
ประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกทางด้านทักษะวิชาชีพในส่ิงท่ีถูกต้อง 
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 6.2) เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติจริง 
 6.3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่อไป 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง
โดยได้ 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาการ ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าแข่งขันในระดับต่อไป 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้ 

 8.2) เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนดิษฐ์ เข้าแข่งขันในระดับต่อไป 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  9.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  9.3) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 
  9.4) ด าเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกแผนกวิชา 
  9.5) ประเมินผลโครงการ 
  9.6) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  10.1) กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ  
  งบประมาณ 3,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  13.1) ความเส่ียง นักเรียนนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ และขาดทักษะในการแข่งขัน 
  13.2) การบริหารความเส่ียง  ฝึกและอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ และวิชาชีพ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  14.1) นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับต่าง ๆ  
  14.2) นักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนน าความรู้มาขยายผลต่อไป 
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โครงการ 24 
1. ช่ือโครงการ โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

3. ลักษณะโครงการ 

  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

  โครงการภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

  - ยุทธศาสตร์2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  - ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  - ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 4.2) นโยบายรัฐบาล 

  - นโยบายท่ี 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 

 4.3) แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 

  - แผนพัฒนา 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  

  - แผนพัฒนา 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

  - แผนพัฒนา 5 การสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

 4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

  - ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

  - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตรกับ

  ส่ิงแวดล้อม 

  - พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ

  พอเพียง  

   - กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรร

มาภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รวมท้ังเป็นท่ียอมรับของสังคมนั้นมีความส าคัญ และ

จ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง โครงการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ แผนกวิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบกรณ์ด้านวิชาการ และวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

ในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง นักเรียน นักศึกษา คณะครู หัวหน้างานวิจัยฯ อีกท้ังเพื่อสนับสนุน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ แผนก วิชาเทคโนโลยีสาร

สนทศอันจะน าไปสู่การพัฒนา และการประยุกต์ใช้องค์การความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงบูรณาการและจะน าไปสู่

การพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ ของสังคมต่อไป  

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบกรณ์ด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ภายใน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณะครู หัวหน้างานวิจัย และผู้สนใจท่ัวไป 

 6.2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.3) เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณะครู หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงบูรณาการ 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   - ร้อยละ 90 ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

  เข้าร่วมโครงการ  

   - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกระดับช้ันภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการ 

 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - ผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถน าเผยแพร่ หรือ ต่อยอดได้  

  - เผยแพร่กิจกรรมการเรียน การสอนไปสู่กลุ่มผู้เรียน 

8. วิธีด าเนินงาน/ข้ันตอนการด าเนนิงาน 

 8.1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 8.2) ประชุมคณะกรรามการ 

 8.3) ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 

 8.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 9.5) ประเมินผล 

9.กลุ่มเป้าหมายและพื้นทีเ่ป้าหมายของโครงการ 

 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี 

 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2564 

11. งบประมาณ 3,000 บาท 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 12.1) ความเส่ียง 

   - กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกอาจไม่ได้รับทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

 12.2) การบริหารความเส่ียง 

  - ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผล เพื่อท าการเผยแพร่ต่อไป 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1) นักเรียน นักศึกษา คณะครู หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ผู้สนใจท่ัวไปได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัย ในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13.2) ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ

ชน 

 13.3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยแผนกวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา 

คณาจารย์อันจะน าไปสู่การพัฒนาและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงบูรณาการและพัฒนาวิชาชีพ

ต่อไป 
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โครงการ 25 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ   

3. ลักษณะโครงการ     

  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

  โครงการภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 4.2) นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกัน

ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ 

 4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาล 

 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 4.5) อื่น ๆ  

5. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ด าเนินการจัดการอบรมครูพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน และ

การสอนระยะส้ันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จัดต้ังเป็นศูนย์พัฒนาด้านการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะ และสมรรถนะของความเป็นครูสามารถ

อบรมส่ังสอน ถ่ายทอด ความรู้ความสามารถ ทักษะปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังสร้างเสริม คุณธรรม

จริยธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดสอนหลักสูตรระยะส้ัน เป็นหลักสตรท่ีมีวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ให้มีความรู้ทักษะ  ความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะ อย่างท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผล

การเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการเรียนรู้ได้ ทันทีเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างาน 

เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยท างานและ อาชีพ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองและสังคมได้และได้รับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น เพื่อให้การขอเปิดหลักสูตรระยะส้ันตรงตามวัตถุประสงค์ คุณลักษณะของผู้ เรียน โครงสร้าง

หลักสูตร และครบตามจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนด จึงต้องมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อ

เสนอขอเปิดหลักสูตรต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์ 

 6.1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน 

 6.2) เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ด้านแนวทางการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน 

 6.3) เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้ขอยืนเสนอเปิดหลักสูตรระยะส้ัน 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 35 คน 

 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียน

หลักสูตรระยะส้ัน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 8.1) เชิงปริมาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 35 คน 

 8.2) เชิงคุณภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 

 9.2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 9.3) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 9.4) ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน 

 9.5) ประเมินผลการด าเนินงาน 

 9.6) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

10.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

 10.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี 

 เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

12. งบประมาณ 10,000 บาท  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 13.1) ความเส่ียง ครูเข้าร่วมไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 13.2) การบริหารความเส่ียง มอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนท่ีเข้าร่วม และเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูผู้สอนได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหลักสูตรระยะส้ัน ความรู้ด้านแนวทางการเขียน

หลักสูตรระยะส้ัน และวิทยาลัยฯ ได้ขอยืนเสนอเปิดหลักสูตรระยะส้ัน ต่อไป 
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โครงการ 26 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรม ระบบ RMS  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ      
  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  โครงการภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
     4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
   มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.3) สอดคล้องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลด

  จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

  - กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้ตามหลัก

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. หลักการและเหตุผล 
  ระบบ RMS เป็นระบบท่ีใช้ส าหรับบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาโดยมีโครงสร้างการท างาน
คล้ายกับการบริหารงานในสถานศึกษาท่ัวไป ท าให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน มีการเก็บ
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ในฐานข้อมูลกลางท่ีมั่งคงและปลอดภัย อีกท้ังยังสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานให้
ออกมาในรูปแบบของรายงานประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ (Decision Support 
System) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาได้อีกด้วย ระบบ RMS จะท างานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web 
Browser) โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ (Computer Server) ดังนั้น
ผู้ใช้งานจึงไม่ จ าเป็นจะต้องติดต้ังระบบอีกท้ังยังสามารถเรียกใช้งานได้จากทุกท่ีทุกเวลาตราบเท่าท่ียังสามารถ
เช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากเหตุผลข้างต้นงานบริหารท่ัวไป วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จึงได้น าระบบ
ดังกล่าวเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี งานบริหารท่ัวไปจึงจัดท าโครงการขึ้นเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กับ
ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบภายในบริหารสถานศึกษา ให้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาในวิทยาลัย 
 6.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทุก
แผนก/งานผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. เป้าหมาย 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าเหน้าท่ีในวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  บุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
8. วิธีด าเนินการ /ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 8.1) เสนอและอนุมัติโครงการ 
 8.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 8.3) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 8.4) ประเมินผลโครงการ 
 8.5) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 9.1) กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 9.2 )พื้นท่ีเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
 25 มีนาคม 2565 
11.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 8,000 บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 10.1) ความเส่ียง งบประมาณท่ีรับอาจไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการพิจารณา 
 10.2) การบริหารความเส่ียง ใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1) ครูและบุคลากรเข้าใจระบบ ระบบ RMS มากขึ้น 
 13.2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น 
 13.3) ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 
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โครงการ 27 
1. ชื่อโครงการ จัดอบรมระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ      
  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  โครงการภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
   มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.3) สอดคล้องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

  -ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  -พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลดจ านวน

ผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศสถานท่ีเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. หลักการและเหตุผล 
  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ งานบริการของระบบงาน ระบบบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ท่ีมุ่งไปให้ถึงการเช่ือโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาท้ังในปัจจุบันและ
ระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้บริหาร เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 ในการนี้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงเห็นความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ระบบ ศธ.02 จึงได้จัด
โครงการอบรมขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจระบบการใช้งานมากขึ้นและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีความรู้ความเข้าใจในระบบการใช้งานระบบ
บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 6.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7. เป้าหมาย 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1) ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
8. วิธีด าเนินการ /ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 8.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
 8.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 8.3) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 8.4) ประเมินผลโครงการ 
 8.5) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 9.1) กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 9.2) พื้นท่ีเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 25 มีนาคม 2565 
11. งบประมาณ 
 งบประมาณ 6,000 บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 12.1) ความเส่ียง งบประมาณท่ีรับอาจไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการพิจารณา 
 12.2) การบริหารความเส่ียง ใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1) ครูผู้สอนเข้าใจระบบ ศธ 02 มากขึ้น 
 13.2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น 
 13.3) ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
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โครงการ 28 
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ   
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 4.2) นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ 
 4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล 
 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.5) อื่น ๆ  
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนของครู ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ครูมีความช านาญในการ
สอน และคิดหาวิธีพัฒนาตนเอง ในด้านการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนั้น การ
วิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นเพื่อผู้สอน ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน และให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้าน ต่างๆ ในการจัดการศึกษา ซึ่งมีวิธีการสอนท่ีหลายหลาย ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถใน การใฝ่หา
ความรู้ มีทักษะความช านาญในด้านการพัฒนาการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ต่างๆ ตามท่ีสังคมต้องการต่อไป  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6.2) เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
 6.3) เพื่อให้ครผู้สอนมีความรู้ด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 35 คน 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์และพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 35 คน 
 8.2) เชิงคุณภาพ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
 9.2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 9.3) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
      9.4) ด าเนินการจัดท าโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 9.5) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 9.6) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      10.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
      10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 10,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง ครูเข้าร่วมไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
13.2) การบริหารความเส่ียง มอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนท่ีเข้าร่วม และเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนทุกคนความรู้ด้านความเข้าใจการวิเคราะห์และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้
ตามรายวิชาท่ีสอน และเกิดประโยชน์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการต่อไป 
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โครงการ 29 
1. โครงการ พัฒนาระบบส ารองไฟและขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้อง Server วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. ลักษณะโครงการ     
    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
4.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ  
            ยั่งยืน 
4.4) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
             การศึกษา 
4.5 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ท้ังทางด้านการปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการใช้งานและระบบงานท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการ
ขยายพื้นท่ีการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานตามต้องการ และใช้งบประมาณในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 
 6.2) เพื่อปรับปรุงตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย  Wi-Fi  ให้ครอบคลุม 
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 6.3) เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นตามปริมาณผู้เรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียน  ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน  650 คน 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - รองรับการเข้าใช้งานนักเรียน  ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 9.1) เขียนโครงการ 
 9.2) ขออนุมัติโครงการ 
     9.3) ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดจากความเสียหายจากฝนตก ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า 
 9.4) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียน-นักศึกษา และ ครู/บุคคลกรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์และบุคคลภายนอก 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 
12. งบประมาณ  
 งบประมาณค่าใช้จ่าย  30,000  บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ รองรับการใช้งานและระบบงานท่ีเพิ่มขึ้นของ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีกระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตแก่  นักเรียน-นักศึกษา /ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ 30 
1. ช่ือโครงการ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สอศ.  
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
  4.2) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   - ยุทะศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
           - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
4.4) ยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล 
 - นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
4.5) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

  การศึกษา 
4.6) ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี 
 - ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมในด้านการ

  อาชีวศึกษา 
4.7) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาก าลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 

5. หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน – นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชน ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานประกอบการ ครู –  อาจารย์แนะแนวจากทุกสถานศึกษาระดับมัธยมและ
โรงเรียนขยายโอกาส รวมถึงสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  
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มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคีเป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6.2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
 6.3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา  
 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6.4) เพื่อมอบป้ายความร่วมมือให้กับบริษัทท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย 
7. เป้าหมายของโครงการ          

เชิงคุณภาพ 
 - สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
เชิงปริมาณ 

-  ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาท่ีเปิดสอนระบบทวิภาคีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน  50 คน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ สถานประกอบการและสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามความร่วมมือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  8.2) เชิงคุณภาพ สถานประกอบการและสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี
ทวิศึกษา และครูฝึกมีความรู้ ความสามารถในการสอนงาน การวัดผล ประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เขียนโครงการ 
  9.2) ขออนุมัติโครงการ 
  9.3) ด าเนินการตามโครงการ  
  9.4) สรุป ประเมินและรายงานผล  
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
          10.1) สถานประกอบการสาขางานยานยนต์ ,สาขาวิชาก่อสร้าง ,สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ,สาขาวิชาช่างกล 
โรงงาน ,สาขาวิชาการบัญชี ,สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี   
          11.1) ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2565  
12. งบประมาณ 10,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง  
 - สถานประกอบการท่ียืนยันเข้าร่วมโครงการปฏิเสธเมื่อถึงวันเวลาท่ีจะลงนามความร่วมมือ 
 - สถานศึกษาท่ียืนยันเข้าร่วมโครงการปฏิเสธเมื่อถึงวันเวลาท่ีจะลงนามความร่วมมือทวิศึกษา 
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13.2) การบริหารความเส่ียง 
 - ประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อขอตัวแทนท่ีสถานประกอบการและสถานศึกษา

มอบหมาย  
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1) สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
 14.2) ครูฝึกในสถานประกอบการสอนงานให้กับนักเรียน นักศึกษาพร้อมท้ังวัดผลและประเมินได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 14.3) จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/ทวิศึกษาเพิ่มสูงขึ้น  

14.4) สถานศึกษาเข้าร่วมการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาเพิ่มขึ้น 
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โครงการ 31 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงหอ้งจัดเก็บเอกสาร งานการเงินและบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

  - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 4.2) นโยบาลรัฐบาล นโยบายท่ี 10  

  -การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมภิบาลและป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบใน

ภาครัฐ  

 4.3) แผ่นพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 6 

  - การบริหารในภาครัฐการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล  

 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล 

    งานการเงินและการบัญชี มีความจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน สืบค้นข้อมูล

เอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ในปัจจุบัน งานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยังขาดห้องจัดเก็บท่ี

ใช้ในการจัดเก็บเอกสารในการด าเนินงานการเงินและบัญชี 

 งานการเงินและบัญชี จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีท่ีจัดเก็บเอกสารส าคัญในงานการเงินและบัญชี เช่น 

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน หนังสือส่ง บันทึกข้อความ สัญญายืม ค าส่ัง เป็นต้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1) เพื่อให้มีท่ีจัดเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ 

 6.2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการเงินและบัญช ี

 6.3) เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลและเอกสารการเงินและบัญชี 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างพอเพียง 

 7.2) เป้าหมาบเชิงคุณภาพ มีวัสดุ อุกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีคุณภาพ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 8.1) เชิงปริมาณ  มีวัสดุท่ีจัดซื้อจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 
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 8.2) เชิงคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      9.1) เสนอและอนุมัติโครงการ 

      9.2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

      9.3) ประเมินผลการด าเนินงาน 

      9.4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

 10.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

      10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย คือ งานการเงินและบัญชี 

11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

      เดือน ตุลาคม 2564-ตุลาคม 2565 

12. งบประมาณ 10,000 บาท  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

       13.1) ความเส่ียง งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุมาใช้งาน 

       13.2) การบริหารความเส่ียง; ใช้วัสดุ และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่า 

14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       มีวัสดุในการบริหารจัดการด้านการจัดเอกสารต่างๆ อย่างพอพียงมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
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โครงการ 32 
1. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.3) สอดคล้องยุทธศาตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
 จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลง ไปอย่าง
รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนา และปรับตัวให้
เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษา              
ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัด 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ และวิชาการด้าน
กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ และมีศักยภาพตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้นักเรียน
ศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมต่างๆ จากทักษะท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ และวิชาการด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการ
ประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกทางด้านทักษะวิชาชีพในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 6.2) เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติจริง 
 6.3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่อไป 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงโดยได้ 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาการ ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าแข่งขันในระดับต่อไป 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้ 
 8.2) เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนดิษฐ์ เข้าแข่งขันในระดับต่อไป 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  9.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  9.3) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 
  9.4) ด าเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกแผนกวิชา 
  9.5) ประเมินผลโครงการ 
  9.6) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  10.1) กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
12. งบประมาณ  
  งบประมาณ 5,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  13.1) ความเส่ียง นักเรียนนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ และขาดทักษะในการแข่งขัน 
  13.2) การบริหารความเส่ียง  ฝึกและอบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ และวิชาชีพ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  14.1) นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับต่าง ๆ  
  14.2) นักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนน าความรู้มาขยายผลต่อไป 
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โครงการ 33 
1. ช่ือโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง 

  4.2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4.3) นโยบาลรัฐบาล  
   - นโยบายท่ี 5 สาธารณสุข 
   4.4) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  4.5) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสรรถนะด้านเทคโนโลยี 
  4.6) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

- พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ  
5. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจะเน้นหนักในด้านทักษะวิชาการ แล้วอีกด้านหนึ่งท่ีส าคัญในการเรียนการ
สอนก็คือ สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา      
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีอาจมีข้ึนในสถานศึกษา และสนองนโยบายของรัฐ
ท่ีจะลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6. วัตถุประสงค์ 
      6.1) เพื่อตรวจสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน 
      6.2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีตรวจพบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น ได้รับค าแนะน าและการ
ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อการส่งต่อและรับการรักษา 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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   - จ านวนนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 
  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - รายงานผลโครงการ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ  
   - นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  8.2) เชิงคุณภาพ 
   - รายางานผลการตรวจสุขภาพ 
 9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เขียนโครงการ 
  9.2) ขออนุมัติโครงการ 
  9.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  9.4) สรุป ประเมินและรายงานผล 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      10.1) นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
      ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. งบประมาณ   50,000   บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1) สุขภาพของนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
     13.2) นักเรียน นักศึกษาท่ีตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับค าแนะน าและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
เพื่อการส่งต่อและรับการรักษาทันท่วงที 
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โครงการ 34 
1. โครงการ เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ   
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรการ สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.3) สอดคล้องยุทธศาตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

5. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เดิมคือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 ได้รับการประกาศจัดต้ังจาก
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2540 ต้ังอยู่เลขท่ี 191 บ้านคลองควน หมู่ท่ี 7 ถนน
สุราษฎร์ฯ- นครศรีฯ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2 มีเนื้อท่ี 70 ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับ
อนุญาตจาก กรมป่าไม้ให้ด าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีตาม ท่ีก าหนดไว้  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2     
โดยมีปรัชญา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ว่า“เพียรสร้างจิตส านึก มุ่งฝึกทักษะ(มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวย
สังคม” ซึ่งยังไม่มีเพลงประจ าวิทยาลัยฯ หรือเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ 
           ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขอจัดท าเพลงประจ าวิทยาลัยฯ หรือเพล งมาร์ช
วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นส่ิงปลุกเร้า และเป็นเพลงศูนย์ร่วมความรักใคร่สามัคคีของศิษย์เก่าและปัจจุบัน 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1) เพื่อจัดท าเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ  
 6.2) เพื่อใช้เพลงมาร์ชในกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความรักใคร่สามัคคี  
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ  

https://www.kdtc.ac.th/web59/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2/
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  
 8.2) เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ เป็นเพลงประจ าวิทยาลัยฯ 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เสนอและขออนุมัติโครงการ 
  9.2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
  9.3) ด าเนินการจัดจ้างแต่งเพลง และท านอง 
  9.4) ใช้เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ 
  9.5) ประเมินผลโครงการ 
  9.6) สรุปการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  10.1) กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  10.2) พื้นท่ีเป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
12. งบประมาณ  
  งบประมาณ  5,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  13.1) ความเส่ียง งบประมาณไม่เพียงพอ 
  13.2) การบริหารความเส่ียง  จัดการทีมแต่งเพลงท่ีให้ราคาไม่เกินงบประมาณ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  14.1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  ได้เพลงมาร์ชประจ าวิทยาลัยฯ 
  14.2) ได้เพลงมาร์ชประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างส่ิงเร้าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
ภาระงานประจ า 
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  โครงการ 35  
1. ช่ือโครงการ แนะแนวเชิงรุก (เพิ่มผ๎ูเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส.) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมทางสังคม 
  4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
  การอาชีวศึกษา  
  4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัย เทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 

- พันธกิจท่ี 4 เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนในระบบและนอกระบบโดยเน๎นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือระดับ
เทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให๎สอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต๎องการก าลังคนใน
การพัฒนาประเทศ ท้ังนี้เพื่อให๎ได๎ก าลังคนท่ีมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง 
พร๎อมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพสามารถน าทักษะความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎
ในการประกอบอาชีพ สร๎างผลิตและรายได๎ เกิดการพัฒนาอาชีพอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
  ท้ังนี้ความต๎องการก าลังคนในอนาคต มีความต๎องการท้ังปริมาณและคุณภาพ ท้ังในภาคอุตสาหกรรมภาค
ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ(ปวช./ปวส.) อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีหน๎าท่ีจัดการศึกษาฝึกอบรมและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยการจัดการศึกษาให๎
ทันสมัย ยืดหยุํน สอดคล๎องประสานความรํวมมือกับสถานประกอบการ 
  การสร๎างโอกาสทางการศึกษา ด๎านอาชีวศึกษา จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ ท้ังนี้ตามนโยบายเปูาหมาย เพิ่ม
สัดสํวนของผ๎ูเรียน อาชีวศึกษา : สามัญ เป็นสัดสํวน 49 : 51 ภายในปี 2560 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนด๎านอาชีวศึกษา 
6.2) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนด๎านอาชีวศึกษา 
6.3) เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎นักเรียนเข๎ามาสนใจในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 

- การแนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ครบ 100% ในเขตอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์และอ าเภอใกล๎เคียง 
  - จัดแนะแนวและรับสมัครในงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ไมํ
น๎อยกวํา 2 ครั้ง 
  - จัดแนะแนวและรับสมัครในกิจกรรมการแนะแนวอาชีพของเขตพื้นท่ีประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ครั้ง 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

- การพิจารณาโควตา นักเรียนท่ีมีความต้ังใจเรียนด๎านอาชีวศึกษา มีผลการเรียนท่ีดีและมี
ความสามารถพิเศษด๎านตํางๆ ไมํน๎อยกวํา 50% ของจ านวนท่ีรับ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
   - มีผ๎ูเรียนอาชีวศึกษาเข๎าเรียนแตํละสาขาวิชา ไมํน๎อยกวํา 80% ของจ านวนเปูาหมาย  
  8.2) เชิงคุณภาพ 
   - ผ๎ูเรียนเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีมีความต๎องการและสามารถเรียนจบตามหลักสูตร  
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Flow chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plon 

ตรวจสอบความ
ต้องการของระบบ 

เขียนโครงการ 

Do 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผน 

สรุปและรายงานผล 

Check 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยและ

ประสิทธิภาพตามแผน 

Act 

ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

ขออนุมัติโครงการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
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10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
ต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 

12. งบประมาณ   30,000 บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1) จ านวนผ๎ูเรียนด๎านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
13.2) ผ๎ูเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนด๎านอาชีวศึกษา 
13.3) ผ๎ูเรียนเกิดแรงจูงใจให๎นักเรียนเข๎ามาสนใจในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ 36  
1. ช่ือโครงการ เปิดโลกอาชีพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมทางสังคม 
  4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
  การอาชีวศึกษา  
  4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัย เทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 
  - พันธกิจท่ี 4 เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนในระบบและนอกระบบโดยเน๎นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล 
       การจัดการแนะแนวอาชีพ เป็นวิธีหนึ่งในการเตรียมคนเข๎าสํูอาชีพและประกอบอาชีพท่ีถูกต๎อง เพราะชํวยให๎
นักเรียน นักศึกษาได๎ความรู๎ ความเข๎าใจในโลกอาชีพภาวะตลาดแรงงาน แนวทางการเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ สามารถ
วางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพ หรือประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
6. วัตถุประสงค์ 
   6.1) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับข๎อมูลขําวสารด๎านการศึกษาและอาชีพ 
   6.2) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎เพื่อน าไปตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมะสมกับตนเอง 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
    - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) นักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูงช้ันปีท่ี 2ปวส.2 
ทุกสาขาวิชา 
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7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนมีความเข๎าใจในสาขาวิชาท่ีเลือก และสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพได๎ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  8.1) บรรยายแนวทางการศึกษาตํอ 
  8.2) บริการให๎ค าปรึกษา 
  8.3) ทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ 
  8.4) สาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ 
  8.5) เผยแพรํเกี่ยวกับอาชีพ 
  8.6) ติดตามและรายงานผล 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
       - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
      - นัก เรียนระดับประกาศนียบัตร ช้ันปี ท่ี  3  (ปวช.3)  นัก ศึกษาประกาศนียบัตร ช้ัน สูง ช้ันปี ท่ี  2 
 ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
10. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
      เดือนมีนาคม 2565 
11. งบประมาณ    20,000   บาท  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1) นักเรียนนักศึกษาได๎รู๎ถึงลักษณะของอาชีพ มีความเข๎าใจในโลกของอาชีพ 
      12.2) นักเรียนนักศึกษาได๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ข๎อมูลการศึกษาตํอและข๎อมูลด๎านอาชีพ       
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โครงการ 37 
1.ชื่อโครงการ ติดตามผลผ๎ูส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เข๎าสํูตลาดแรงงาน พ.ศ. 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน/ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
   1) นางสาวเสาวรีย์  สังข์โชติ หัวหน๎างานแนะแนวฯ 
   2) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน   ปวช.2และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2560-2579 

  1) ด๎านการเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนสายอาชีพ 
  2) ด๎านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
  4) ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  5) ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

 3.2) พันธกิจ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
 ข๎อ 1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 

 3.3) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ระบุตัวบ่งชี้) 
  ด๎านท่ี 3 ด๎านการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  

 องค์การประกอบท่ี 1 การแนะแนวและระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียน  
 ตัวบํงช้ีท่ี 1.5 น าผลการติดตามมาใช๎พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4) นโยบายสถานศึกษาคุณธรรม -  
 3.5) มาตรฐานการด าเนินงาน เพื่อการประกันคณุภาพภายใน(ระบุตัวบ่งชี้) 
  มาตรฐานท่ี 1 ด๎านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีคุณภาพของผ๎ูส าเร็จการศึกษา 

 ข๎อ 1 1. สถานศึกษามีข๎อมูลผ๎ูส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผ๎ูท่ีได๎ท าในสาขาท่ีเกี่ยวข๎อ ศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกี่ยวข๎องภายในหนึ่งปี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 ของจ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
  ในแตํละปีการศึกษา มีผ๎ูส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยการอาชีพคลองทํอมเข๎าสํูตลาดแรงงาน
จานวนมาก ซึ่งจะกระจายกันทางานในสถานประกอบการท้ังท่ีเป็นของรัฐบาลและเอกชน บริษัท ห๎างร๎าน โรงงานท้ัง
ในจังหวัดและตํางจังหวัด โดยผ๎ูส าเร็จการศึกษาเหลํานี้ตํางมีคุณสมบัติ คุณลักษณะสํวนตัวและวิชาชีพท่ีแตกตํางกัน 
อันเอื้อให๎เกิดผลส าเร็จของงานตํางกัน การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจของสถานประกอบการผ๎ูจ๎างงาน จึงจา
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เป็นและจะเป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาท่ีจะน าไปปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน ให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษา เป็นผ๎ูท่ี
ท้ังเกํง ดีมีความสุข 

ข๎อเสนอจากการด าเนินงานในปีท่ีผํานมา นักเรียน นักศึกษาบางคนติดตํอไมํได๎และบางสํวนท่ีจบไปท างานไมํ
ตรงตามสาขาท่ีเรียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตํอผ๎ูส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
5.2) เพื่อเป็นการสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
5.3) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลปฐมภูมิมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรและการ

 ประกันคุณภาพภายใน – ภายนอก 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1) เชิงปริมาณ  

6.1.1.1) สถานศึกษาสํงแบบสอบถามให๎ สถานประกอบการเอกชน ,สถานประกอบการอาชีพอิสระ
หนํวยงานรัฐ  ,ชุมชน , หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแกํผ๎ูเรียนท่ีจบ
การศึกษาได๎ร๎อยละ 80   
6.1.1.2) ผลงานวิจัยความพึงพอใจ จานวน 1 เลํม 
6.1.1.3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตํอผ๎ูส าเร็จการศึกษาตาม จ า น ว น

สถานประกอบการท่ีรับผ๎ูจบเข๎าทางาน 
 6.2) เชิงคุณภาพ  
  6.2.1) ผ๎ูส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. จ านวน 116 คน  

6.2.2) ผ๎ูส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. จานวน 55 คน 
6.2.3) เป็นข๎อมูลในการประกันคุณภาพภายใน ( SAR) - การประเมินภายนอก (สมศ.) : มาตรฐาน

ด๎านผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน นักศึกษา ผ๎ูส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2564 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหวํางเดือน  กุมภาพันธ์  - เมษายน  2565 
8. สถานที่ในการด าเนินการตามโครงการ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ สถานประกอบการ , หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน , สถาบันการศึกษาและพื้นท่ีจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล๎เคียง 
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9. กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการท างาน 
ปีงบประมาณ 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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
4. ประสานงานผ๎ูเกี่ยวข๎อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1. ติดตามข๎อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ติดตาม นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา
ประจ าปี 2564 โดยแจกผํานครูที่ปรึกษา
ประจ าช้ันจัดเก็บข๎อมูลสํงงานแนะแนวฯ 

            

2. รายงานข๎อมูลการติดตาม ในระบบ 
http://www.v-cop.go.th/v-cop/ส ารวจ
จ านวนสถานประกอบการ หนํวยงาน 
สถานศึกษา ท่ีต้ังท่ีผ๎ูส าเร็จทางานหรือศึกษา
ตํอ 

            

ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล             
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Action)             
1. ปรับปรุง             
2. น าผลไปใช๎             

 
10. งบประมาณ   3,000 บาท  
11. การติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการ 

11.1) แบบสอบถาม  
11.2) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

http://www.v-cop.go.th/v-cop/
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1) ได๎ข๎อมูลผ๎ูส าเร็จการศึกษาได๎งานทาในสถานประกอบการ และหนํวยงานรัฐ และเอกชน 
12.2) ได๎ข๎อมูลผ๎ูส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
12.3) ได๎ข๎อมูลผ๎ูท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตํอ 
12.4)  ข๎อมูลระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตํอผ๎ูส าเร็จการศึกษา 
12.5)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการอยูํในระดับมาก โดยการประเมินผลโครงการ 

แบบสอบถาม แบบรายงานผล 
12.6)  เป็นข๎อมูลในการประกันคุณภาพภายใน (SAR) - การประเมินภายนอก (สมศ.) : มาตรฐานด๎านผ๎ูเรียน

และผ๎ูส าเร็จการศึกษา โดยการประเมินผลโครงการ แบบสอบถาม แบบรายงานผล 
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โครงการ 38 
1. ชื่อโครงการ จัดหาทุนเพื่อการศึกษาของนักเรยีนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวรีย์  สังข์โชติ / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ 

ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
1   โครงการพิเศษ(ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) นโยบาย จุดเน๎นและทิศทางการขับเคล่ือนการจัดอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   1. เพิ่มผ๎ูเรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 
   2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
   3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
   4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
   5. ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสํูศตวรรษที่ 21 
4.2) มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ (ตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา) 

  มาตรฐานท่ี 3  การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎  
ด๎านท่ี 4  ด๎านการมีสํวนรํวม      

    4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
        ตัวบํงช้ี 4.2 ระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 4.3) พันธกิจและเปูาประสงค์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี 
  พันธกิจที ่4. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับชุมชน สถานประกอบการและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

      ในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค ์6. สถานศึกษามีเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพท่ีเป็น

ประโยชน์ตํอการพัฒนาผ๎ูเรียน คนในชุมชน และสํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเรียนอยํางมีความสุข                
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สํวนใหญํมีฐานะปานกลาง และจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ท าให๎มีปัญหาด๎านการเงินสํงผลกระทบตํอการเรียน เพื่อชํวยแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของครอบครัว และผ๎ูเรียนเรียน 
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จึ ง ไ ด๎ ด า เ นิ น ง าน จัดห า ทุ น เพื่ อ ก า ร ศึ กษ าขึ้ น  เพื่ อ ร ะ ดม ทุน ม อ บ ให๎ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษา ท่ี เ รี ย น ดี                        
กิจกรรมเดํน สร๎างช่ือเสียงให๎กับวิทยาลัยฯ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

ดังนั้นทางงานแนะแนวฯ  จึงจัดโครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
2565 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให๎กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แตํขาดทุนทรัพย์และผ๎ูท่ีปฏิบัติงานด๎าน
กิจกรรมเดํน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจแกํนักเรียน นักศึกษาให๎เป็นแบบอยําง  ท่ีดี 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อระดมเงินทุน เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา 
  6.2) เพื่อมอบทุนการศึกษาแกํผ๎ูเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  6.3) เพื่อชํวยแบํงเบาภาระของครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา 

6.4) เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจแกํนักเรียน นักศึกษา 
6.5) เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
6.6) เพื่อสํงเสริมชํวยเหลือนักเรียน  นักศึกษาให๎มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดคําใช๎จํายของผ๎ูปกครอง 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.  ผ๎ูบริหาร 2 คน ๑ นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและให๎ความส าคัญในการ
เรียนมากมากยิ่งขึ้น 
2 เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ครู รวมท้ังบุคลากรภายนอก และ
ภายในวิทยาลัยฯ ได๎แสดงความมีน้ าใจ 
3 เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับโอกาสทางการศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
4 เพื่อลดภาระคําใช๎จําย  และแบํงเบาภาระของผ๎ูปกครอง 

2.  ครู 22 คน 
3.  บุคลากรทางการศึกษา 13 คน 
4.  นักเรียน/นักศึกษา 30 คน 
5.  ประชาชน/หนํวยงานอื่นๆ 11 แหํง 
6.  อื่นๆ - คน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มี 3 ระยะ ดังนี้  
8.1) ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงินทุนการศึกษาจากบุคลากรภายในสถานศึกษา 
    ระหวํางเดือนธันวาคม 2565 
8.2) ประกาศผลผ๎ูท่ีได๎รับทุนการศึกษา    
8.3) ด าเนินการมอบทุนการศึกษา     

9.  สถานที่ในการด าเนินการตามโครงการ  
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
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10. กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

4. ประสานงานผ๎ูเกี่ยวข๎อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.ออกค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

            

2.ประกาศรับสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาให๎นักเรียน 
นักศึกษา  และแผนกรับทราบ 

            

3.ขอความอนุเคราะห์รับบริจาค
เงินทุนการศึกษาจากบุคคล
ภายใน/ภายนอกหนํวยงาน  

            

ขั้นตอนติดตามประเมินผล 
(Check) 

            

1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล             
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Action)             
1. ปรับปรุง             
2. น าผลไปใช๎             
 
 
 



113 
 

11. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการไมํใช๎งบประมาณ 
 1. ได๎รับเงินทุนจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ คณะผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ได๎รับทุนจากภายนอก จากบริษัท ห๎างร๎านตํางๆท่ีเป็นคํูค๎ากับวิทยาลัยฯโดยความรับผิดชอบของงานพัสดุ 
ฝุายบริหารทรัพยากร 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. นักเรียน นักศึกษา ได๎รับทุนการศึกษา ปีละไมํน๎อยกวํา 30 ทุน
ทุกแผนกวิชาและทุกระดับช้ัน 

1. ผ๎ูเรียน เรียนอยํางมีความสุข ปัญหาด๎าน
การเงินลดลง 
2 .สร๎างขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจ
แกํนักเรียนนักศึกษา 
3. นักเรียน นักศึกษาได๎รับโอกาสท่ีจะได๎
ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
4. ชํวยแบํงเบาภาระของผ๎ูปกครอง 

 
13. การติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
14. งบประมาณ 2,000 บาท  
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โครงการ 39 
1. ช่ือโครงการ จัดท าคํูมือนักเรียนนักศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มิติท่ี 1 การสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
       ด๎วยนักเรียนนักศึกษาเข๎าใหมํระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ยังไมํได๎รับทราบข๎อมูล รายละเอียดตํางๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาตํอในสายอาชีพของวิทยาลัยฯ ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงได๎จัดคํูมือนักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนแตํ
ละรายวิชา การวัดผลประเมินผล ระเบียบวินัย กิจกรรมและสวัสดิการตํางๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรั บนักเรียน
นักศึกษาได๎ใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนไดอยํางถูกต๎อง 
6. วัตถุประสงค์ 
   6.1) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาใหมํได๎ทราบข๎อมูลตํางๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตํอตนเอง 
   6.2) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาใหมํได๎ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 และปวส.1 ทุกคน 

7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนนักศึกษาใหมํได๎ทราบข๎อมูลและปฏิบัติตนอยํางถูกต๎อง 
   - ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาใหมํท่ีมีตํอคํูมือนักเรียนนักศึกษา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  8.1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  เดือน ตุลาคม 2564 
  8.2) ประสานงานกับฝุายตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
  8.3) ด าเนินตามโครงการ  เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 
  8.4) รายงานผลการด าเนินงาน  เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
9. งบประมาณ 10,000   บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1) นักเรียนนักศึกษาใหมํมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
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      10.2) นักเรียนนักศึกษาใหมํปฏิบัติตนถูกต๎องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของวิทยาลัยฯ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1) ติดตามการด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎ในโครงการ 
 11.2) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ 
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โครงการ 40 
1. ช่ือโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน (Fix It Center Thailand 4.0) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
              - ข๎อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
              - ข๎อท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจักการภาครัฐ 
  4.2) ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
              - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎     
  4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
              - การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
              - ข๎อท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการ 
  พัฒนาประเทศ 

4.5) พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - ข๎อท่ี 2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให๎กับประชาชนทุกชํวงวัย 

  4.6) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 

- พันธกิจท่ี 4 เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนในระบบและนอกระบบโดยเน๎นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายให๎บริการด๎วยโครงการศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทุกภาคสํวนอยําง
แห๎จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน โดยมีการ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประซารัฐท่ีมุํงเน๎นการบูรณาการความ
รํวมมือภาครัฐ ภาคเอกซน และภาคประซาสังคม มีกิจกรรม 1) บริการซํอม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช๎ไฟฟูา/เครื่องใช๎ในครัวเรือน และอื่นๆ ให๎ค าแนะนําวิธี การใช๎ การดูแลรักษา 2) 
บริการสร๎าง (Build) อาชีพใหมํหรือตํอยอดอาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต๎องการของชุมซน จัดท าหลักสูตร
อาชีพ หลักสูตรการเป็นผ๎ูประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผ๎ูเช่ียวชาญหรือครูรํวมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) 
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บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนํานักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู๎ และนําเทคโนโลยีหรือสร๎าง
นวัตกรรมรํวมกับชุมซน เพื่อเพิ่มมูลคําและสํงเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพโดยผ๎ูบริหารสถานศึกษาบริหารงาน
แบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเซิงบูรณาการการเรียนรู๎กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานํา
วิชาชีพบริการชุมซน อันจะเป็นการชํวยแก๎ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตชองประซาซนด๎วยการ “ลดรายจําย 
เพิ่มรายได๎ ขยายโอกาส” สํู Thailand 4.0 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน (Fix It Center Thailand 4.0) 

6.2) เพื่อให๎สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซํอมสร๎าง เพื่อชุมชน (Fix 
It Center Thailand 4.0) 
7. เป้าหมายของโครงการ. 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
              - มีศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน (Fix It Center Thailand 4.0) 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
              - ด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซํอม สร๎างเพื่อชุมชน  ( Fix It Center Thailand 4.0 
) และได๎รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานๆ ระดับดีขึ้นไป 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
             8.1.1) นักเรียนจ านวนไมํน๎อยกวํา 100 คนเข๎ารํวมโครงการ 
            8.1.2) ประชาชนไมํน๎อยกวํา 300 คน เข๎าใช๎บริการ  
             8.1.3) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์ 
  8.2) เชิงคุณภาพ 
             8.2.1) นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) นํา วิชาชีพไปบริการชุมชน 
             8.2.2) ประชาชนรู๎วิธีการใช๎ การดูแลรักษา เพื่อลดคําใช๎จํายในการ ซํอม  
             8.2.3) ใช๎เทคโนโลยีหรือสร๎างนวัตกรรม เพื่อขยายโอกาส ในการเพิ่มมูลคําและสํงเสริมมาตรฐาน
การรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       9.1) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ ซํอมสร๎างเพื่อชุมซน 

9.2) จัดอบรมและ,พิธีเปิดศูนย์'ซํอมสร๎าง เพื่อชุมซน 
9.3) ปฏิบัติการศูนย์ฯ บริการซํอม บริการสร๎าง  บริการพัฒนา 

       9.4) รายงาน และสรุปผล กิจกรรม 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
       ในเขตพื้นท่ี อ าเภอกาญจนดิษฐ์และอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565) 

ระยะท่ี 1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานฯ (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์) 
ระยะท่ี 2 ชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม) 
ระยะท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 (เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน) 

12. งบประมาณ  200,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
    - มีความไมํแนํนอนในการปฏิบัติงานเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยตํางๆ 
    - จ านวนผ๎ูใช๎บริการน๎อย 
13.2) การบริหารความเส่ียง:  
    - การเตรียมการความพร๎อมท้ังก าลังคน และเครื่องมือ 
    - การเข๎าถึงผ๎ูน าชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  14.1) จัดต้ังศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชนใน 1 ศูนย์  ประชาชนผ๎ูรับบริการ 200 คน ได๎รับความรู๎และทักษะใน
การดูแลรักษาและซํอมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช๎ในครัวเรือน 

   14.2) ชํางชุมชน 5 คน ได๎รับการยกระดับฝีมือชํางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซํอมบ า รุงและ  
เสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านการบริหารจัดการ 

  14.3) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์ 
  14.4) ประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรมอาชีพไมํน๎อยกวํา 100 คน 
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โครงการ 41 
1. ช่ือโครงการ ฝึกอาชีพโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน/กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ  
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
              - ข๎อท่ี 4 การสร๎างโอกาศความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
              - ข๎อท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจักการภาครัฐ 
  4.2) ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
              - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎     
  4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
              - การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
             - ข๎อท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการ 
  พัฒนาประเทศ 

4.5) พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - ข๎อท่ี 2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให๎กับประชาชนทุกชํวงวัย 

4.6) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 
-  พันธกิจท่ี 3 เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ถํายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการวิชาการและวิชาชีพ 

   กลยุทธ์ที่ 1 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
5. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาอีกระบบหนึ่งท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกและประโยชน์ตํอ
ชุมชนท๎องถิ่นและตลาดแรงงานตลอดจนสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดโครงการ
ฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพี่โรงเรียนน๎อง   โดยการน าวิชาชีพในแตํละสาขาวิชาไปเปิดสอนให๎กับ
นักเรียนในถิ่นทุระกันดาร รวมท้ังหลักสูตรอาชีพระยะส้ันนั้น เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน  เพื่อสนับสนุนให๎
เยาวชน  ท๎องถิ่น  ชุมชน  ท่ีอยูํหํางไกลได๎รับความรู๎ท่ีทันสมัยมากขึ้น  อีกท้ังสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
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6. วัตถุประสงค์ 
       6.1)  เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
       6.2)  เพื่อสร๎างมาตรฐานการจัดการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาของไทยให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม 
       6.3)  เพื่อให๎เกิดความรํวมมือ การแลกเปล่ียน และใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
              7.1.1) ฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริฯ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
              7.2.1) เพื่อฝึกอาชีพให๎แกํเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
     7.2.2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
             8.1.1) นักเรียนจ านวนไมํน๎อยกวํา 100 คนเข๎ารํวมโครงการ 
             8.1.2) มีการฝึกอาชีพไมํน๎อยกวํา 5 อาชีพ  
  8.2) เชิงคุณภาพ 
             8.2.1) นักเรียนในถิ่นทุระกันดารได๎รับความรู๎ด๎านวิชาชีพ 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       9.1) แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมคณะกรรมการ 
       9.2) ส ารวจและด าเนินการจัดโครงการ 
       9.3) รายงานผลการด าเนินงาน 
       9.4) ติดตามผลและประเมินผล 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      ศูนย์การเรียนรู๎ต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านห๎วยตง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2565) 
12. งบประมาณ  200,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
    - การเดินทางไมํสะดวกจากถนนท่ีอาจช ารุจ 
13.2) การบริหารความเส่ียง:  
    - การเตรียมการความพร๎อมท้ังก าลังคน และเครื่องมือตลอดจนการตรวจเช็คสภาพรถให๎พร๎อมใน

การเดินทาง 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       14.1) เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีรายได๎เสริมจากการฝึกอาชีพ 
       14.2) เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าท่ีในการด ารงชีวิตประจ าวันได๎ 
       14.3) เกิดการประสานงานระหวํางสถานศึกษาตํอกัน 
       14.4) สามารถน าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํางๆ  มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น 
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โครงการ 42  
1. ชื่อโครงการ ความรํวมมือกับองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาอาชีพแกํเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 

(108 อาชีพ) 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
             ข๎อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
              ข๎อท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจักการภาครัฐ 
  4.2) ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎     
  4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
             การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
             ข๎อท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการพัฒนา
ประเทศ 

4.5) พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ข๎อท่ี 2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให๎กับประชาชนทุกชํวงวัย 

4.6) สอดคล๎องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  - พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผ๎ูเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูใช๎ 
    กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให๎มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ต๎องการของภาคผ๎ูใช๎ 
5. หลักการและเหตุผล 
        ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแก๎ปัญหา
ความยากจนในชุมชน ท๎องถิ่น โดยการฝึกอบรมอาชีพและการอบรมเชิงปฏิบัติการตํางๆ เพื่อให๎ราษฎรในชุมชน  
ท๎องถิ่น สามารถด ารงชีวิตอยูํอยํางปกติสุขในสังคมและอยูํอยํางพอเพียง สามารถท่ีจะประกอบอาชีพอื่นเสริมจาก
อาชีพหลักได๎ ท าให๎มีการกระจายรายได๎สํูชุมชนและท๎องถิ่น 
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6. วัตถุประสงค์ 
        6.1) เพื่อการพัฒนาและผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพ 

6.2) เพื่อมีการกระจายรายได๎สํูชุมชน 
6.3) เพื่อให๎ราษฎรในชุมชนอยูํอยํางเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4) เพื่อให๎เกิดอาชีพเสริมในชุมชน  ท๎องถิ่น 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
             - มีการอบรมอาชีพไมํน๎อยกวํา 3 ครั้งตํอปีงบประมาณ 

7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
              - การน าความรู๎ท่ีได๎จากการอบรมมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน หรือใช๎ในการประกอบอาชีพ 
             - คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีได๎รับการอบรมดีข้ึน 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
            - มีราษฎรรํวมอบรมอาชีพอยํางน๎อย  20  คนตํอครั้ง 
             - มีนักศึกษารํวมด าเนินการอยําง  5  คนตํอครั้ง 
  8.2) เชิงคุณภาพ 
             - นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) น าวิชาชีพไปบริการชุมชน 
             - ราษฎรในชุมชน  ท๎องถิ่น  มีอาชีพเสริม  ท าให๎มีรายได๎เพิ่มข้ึน         
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

9.1) แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมคณะกรรมการ 
9.2) ส ารวจและด าเนินการจัดโครงการ 
9.3) รายงานผลการด าเนินงาน 
9.4) ติดตามผลและประเมินผล 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
       ในเขตพื้นท่ี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
      เดือนธันวาคม  2564  -  เดือนกันยายน  2565 
12. งบประมาณ   
     เป็นเงินงบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
- อาชีพที่เปิดอบรมอาจไมํตรงตามความต๎องการของประชาชน 

13.2) การบริหารความเส่ียง  
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   - มีการส ารวจความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่นในการประกอบอาชีพ 
    - การเข๎าถึงผ๎ูน าชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       14.1) มีอาชีพเสริมในชุมชนและท๎องถิ่น 

14.2) เกิดการประสานงานระหวํางสถานศึกษาและชุมชน  ท๎องถิ่น  อยํางตํอเนื่อง 
14.3) สามารถน าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํางๆ  มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น 
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โครงการ 43 
1. ชื่อโครงการ เย่ียมบ๎าน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างความมั่นคง 
  4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
  การอาชีวศึกษา 

4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร๎างคนดีท่ีมีคุณภาพสํูสังคม 

- พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผ๎ูเรียนเพื่อสร๎างเกราะปูองกันปัจจัยเส่ียงตํางๆ และลด 
 จ านวนผ๎ูเรียนท่ีออกกลางคัน 
   กลยุทธ์ที่ 1 การเยี่ยมบ๎านและเครือขํายผ๎ูปกครอง 
5. หลักการและเหตุผล 

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข ซึ่งการสอดสํองดูแลของผ๎ูเกี่ยวข๎องอยํางสม่ าเสมอจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ดังกลําวได๎ ซึ่งการด าเนินงานในสถานศึกษามีครูท่ีปรึกษาเป็นผ๎ูใกล๎ชิดท่ีจะดูแลในทุกๆด๎าน ได๎แกํ การ
ติดตามความเรียบร๎อยในด๎านการแตํงกาย ทรงผม ของใช๎ เครื่องประดับ ติดตามอุปกรณ์ด๎านการเรียน และอื่นๆ ท่ีจะ
มีผลพฤติกรรมท้ังทางด๎านบวกและลบ ท่ีจะสํงผลกระทบตํอการปฏิบัติตนผิดวินัยของสถานศึกษาและการเรียนในการ
ด าเนินติดตามนี้เพื่อแก๎ไขปัญหาได๎ทันทํวงที อันจะสํงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาอีกด๎วย ครูท่ี
ปรึกษา มีหน๎าท่ีดูแลนักเรียน นักศึกษาจ านวนหนึ่งอยํางใกล๎ชิด  โดยเป็นเสมือนพํอ-แมํคนท่ี 2 ซึ่งต๎องให๎ความรัก 
ความอบอุํน เป็นท่ีปรึกษาและให๎ก าลังใจเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ให๎นักเรียนนักศึกษามีความรู๎คํูคุณธรรม เป็นคนดี 
คนเกํง และมีความสุข ครูท าหน๎าท่ีส่ังสอนให๎เป็นคนดี ต้ังใจศึกษาเลําเรียนให๎เกํง ให๎ค าแนะน า เพื่อพัฒนาตนเองและ
การใช๎ชีวิตรํวมกับคนอื่นในสังคมอยํางมีความสุข 



126 
 

         จากบทบาทหน๎าท่ีของครูท่ีปรึกษาข๎างต๎น ท าให๎งานครูท่ีปรึกษาเล็งเห็นความส าคัญในการก ากับติดตามและ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนนักศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียนนักศึกษาข้ึน เพื่อให๎ครูที่ปรึกษาได๎ท าความรู๎จัก
นักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคลและสามารถทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังน าข๎อมูลท่ีได๎มาพัฒนาคนท่ีมีความสามารถ
และทักษะพิเศษและติดตามชํวยเหลือนักเรียนนักศึกษากลํุมเส่ียงและกลํุมมีปัญหาตํอไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อเยี่ยมบ๎านและตรวจสอบสภาพความเป็นจริงครอบครัวท่ีจะเป็นข๎อมูลในการชํวยเหลือนักเรียน
นักศึกษา 

6.2) เพื่อจัดท าข๎อมูลในการชํวยเหลือนักเรียนนักศึกษากลํุมเส่ียงและกลํุมปัญหา 
6.3) เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
6.4) เพื่อสร๎างสัมพันธ์ที่ดีระหวํางวิทยาลัย และผ๎ูปกครองนักศึกษา 

7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ 
  7.1) เชิงปริมาณ 
   7.1.1) นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ัน 
  7.2) เชิงคุณภาพ 
   7.1.2) ครูที่ปรึกษาได๎มีการติดตามนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   7.1.3) ครูที่ปรึกษาได๎แจ๎งขําวสารให๎นักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ห ม า ย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เขียนโครงการ              
2.ขออนุมัติโครงการ              
3.ด าเนินการตามโครงการ              
4.สรุป ประเมินและรายงานผล              

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
10.1) เชิงปริมาณ : ครูที่ปรึกษาทุกคน ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนนักศึกษาในความรับผิดชอบทุกห๎อง  
10.2) เชิงคุณภาพ : สถานท่ีศึกษารํวมกับผ๎ูปกครองพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนในด๎านการเรียนและความ

ประพฤติ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 30,000 บาท  
 



127 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
13.1) นักเรียนทราบถึงกฎระเบียบตําง ๆ ของทางโรงเรียน  
13.2) นักเรียนรู๎เทําทันเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
13.3) นักเรียนน าเรื่องท่ีได๎รับการอบรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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โครงการ 44 
1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและเสริมสร๎างทักษะการเป็นผ๎ูประกอบการใหมํ  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสํงเสริมผลผลิตการค๎าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
  การอาชีวศึกษา 
  4.2) สอดคล๎องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 

4.5) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตร 

 กับส่ิงแวดล๎อม 
- พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํูสถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต๎หลัก 

  ธรรมาภิบาล 
5. หลักการและเหตุผล 
  “แผนธุรกิจ” นับเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรับผ๎ูประกอบการท่ีริเริ่มจะกํอต้ังกิจการ เป็นบทสรุปของ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ท่ีจะเปล่ียนความคิดของผ๎ูประกอบการมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยแผนธุรกิจจะชํวยช้ีแนะ
ขั้นตอนตําง ๆ ทีละขั้นตอน ในกระบวนการกํอตั้งกิจการ และจะให๎รายละเอียดด๎านการตลาด การแขํงขัน กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เพื่อให๎ผ๎ูประกอบการสามารถก๎าวไปสํูความส าเร็จในทางธุรกิจได๎
นอกจากนั้นแผนธุรกิจยังให๎ข๎อมูลแกํผ๎ูรํวมลงทุนในวัตถุประสงค์ ของธุรกิจอยํางชัดเจน สามารถเข๎าใจแนวคิด ปรัชญา
ของธุรกิจแผนปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและหนทางเตรียมการไปสํูความส าเร็จ การรับรู๎และเข๎าใจการวางแผนธุรกิจจะ
ท าให๎นักศึกษา มีแรงกระต๎ุนในการเป็นผ๎ูประกอบการ สามารถวางแผนด าเนินธุรกิจได๎ในอนาคต  
        ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการวางแผนธุรกิจเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให๎บรรลุผลตามเปูาหมาย
และเป็นการสํงเสริมให๎มีการประกอบธุรกิจอยํางแพรํหลายมากขึ้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสนับสนุนให๎
ประชาชนได๎สร๎างธุรกิจเป็นของตนเอง สร๎างอาชีพเพื่อชํวยกํอให๎เกิดรายได๎ และชํวยแก๎ไขภาวะการวํางงานอันจะมี
สํวนกระต๎ุนเศรษฐกิจของประเทศให๎ขยายตัวมากขึ้น   
6. วัตถุประสงค์ 
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  6.1) เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจและแผนการเงิน  
  6.2) เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมได๎เสริมทักษะและมีศักยภาพในการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจ 
  6.3) เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจและแผนการเงินเพื่อขอการสนับสนุนด๎านสินเช่ือจาก
กองทุนต้ังตัวได๎ (ABI) และสถาบันการเงินตํางๆ 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 52 คน 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
   - กลํุมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  8.1)  ขออนุมัติโครงการ  
  8.2)  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  8.3)  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
  8.4)  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  8.5)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
       นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
10. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
  ปีงบประมาณ 2565 
12. งบประมาณ    10,000 บาท    
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1) ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมได๎รับความรู๎แนวทางการจัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจและแผนการเงิน  
13.2) ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมได๎เสริมทักษะและมีศักยภาพในการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจ 
13.3) ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจและแผนการเงินเพื่อขอการสนับสนุนด๎านสินเช่ือจากกองทุน

ต้ังตัวได๎ (ABI) และสถาบันการเงินตํางๆ 
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โครงการ 45 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสํงเสริมผลผลิตการค๎าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี 

       - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
 การอาชีวศึกษา 
 4.2) สอดคล๎องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 

4.3) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตร 

 กับส่ิงแวดล๎อม 
- พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํูสถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต๎หลัก 

  ธรรมาภิบาล 
5. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร เพื่อให๎การด าเนินงานของนักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจและประสบความส าเร็จ ดังนั้น ทางงาน
โครงการศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ซึ่งท าหน๎าท่ีรับผิดชอบโครงการบํมเพาะผ๎ูประกอบการ
อาชีวศึกษาฯ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานส าหรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพื่อเสริมสร๎าง
ทักษะการเป็นผ๎ูประกอบการของนักเรียน นักศึกษา   
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร 

6.2) เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎จากการศึกษาดูงานมาใช๎ในการประกอบธุรกิจของวิทยาลัยฯ 
 
 



131 
 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 60 คน 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
   - กลํุมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

8.1)  ขออนุมัติโครงการ  
 8.2)  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 8.3)  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 8.4)  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 8.5)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 20,000 บาท   
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1) นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานศูนย์บํมเพาะผ๎ูประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร  
 11.2) นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎จากการศึกษาดูงานมาใช๎ในการประกอบธุรกิจของวิทยาลัยฯ 
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โครงการ 46 
1. ช่ือโครงการ ประกวดแผนธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสํงเสริมผลผลิตการค๎าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร๎างโอกาส

การศึกษาวิชาชีพอยํางเสมอภาค พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีความหลากหลายและงํายตํอการเข๎าถึงการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยเอื้อ สร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพให๎กับประชาชน ทุกกลํุม ทุกเพศ 
ทุกวัย สามารถเรียนรู๎อยํางยืดหยุํนท้ังเวลา สถานท่ี และวิธีการสอดคล๎องกับวิถีการด าเนินชีวิต สร๎างให๎เกิดการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต 

4.2) สอดคล๎องกับการประกันคุณภาพภายในฯ ตัวบํงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ 

4.3) สอดคล๎องกับการประกันคุณภาพภายนอกฯ ตัวบํงช้ีท่ี 6 ผลการให๎บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสํงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผ๎ูเรียน 
5. หลักการและเหตุผล  

“แผนธุรกิจ” นับเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรับผ๎ูประกอบการท่ีริเริ่มจะกํอต้ังกิจการ เป็นบทสรุปของ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ท่ีจะเปล่ียนความคิดของผ๎ูประกอบการมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยแผนธุรกิจจะชํวยช้ีแนะ
ขั้นตอนตําง ๆ ทีละขั้นตอน ในกระบวนการกํอตั้งกิจการ และจะให๎รายละเอียดด๎านการตลาด การแขํงขัน กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน  เพื่อให๎ผ๎ูประกอบการสามารถก๎าวไปสํูความส าเร็จในทางธุรกิจได๎
นอกจากนั้นแผนธุรกิจยังให๎ข๎อมูลแกํผ๎ูรํวมลงทุนในวัตถุประสงค์ ของธุรกิจอยํางชัดเจน สามารถเข๎าใจแนวคิด ปรัชญา
ของธุรกิจแผนปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและหนทางเตรียมการไปสํูความส าเร็จ การรับรู๎และเข๎าใจการวางแผนธุรกิจจะ
ท าให๎นักศึกษา มีแรงกระต๎ุนในการเป็นผ๎ูประกอบการ สามารถวางแผนด าเนินธุรกิจได๎ในอนาคต  ในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการวางแผนธุรกิจเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให๎บรรลุผลตามเปูาหมายและเป็นการสํงเสริมให๎มี
การประกอบธุรกิจอยํางแพรํหลายมากขึ้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสนับสนุนให๎ประชาชนได๎สร๎างธุรกิจ
เป็นของตนเอง สร๎างอาชีพเพื่อชํวยกํอให๎เกิดรายได๎ และชํวยแก๎ไขภาวะการวํางงานอันจะมีสํวนกระต๎ุนเศรษฐกิจของ
ประเทศให๎ขยายตัวมากขึ้น   
6. วัตถุประสงค์  

6.1) เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจเขา๎รํวมโครงการ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 สถานศึกษา และ โครงการหารายได๎ระหวํางเรียน 
7. เป้าหมาย 

ระยะเวลา วันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 
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 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ปริมาณงาน ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 60 คน  
8. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 8.1) ขออนุมัติโครงการ  
 8.2) แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 8.3) ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 8.4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 8.5) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
9.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 เป็นเงิน 10,000 บาท 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1) จากการจัดท าโครงการประกวดแผนธุรกิจ สถานศึกษาได๎รับแผนธุรกิจเข๎ารํวมโครงการ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 
สถานศึกษา และ โครงการหารายได๎ระหวํางเรียน 
11.  ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
 ผลผลิต  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการประกวดแผนธุรกิจ 
 ตัวชี้วัด  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 60 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
12. ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ ได๎รับความรู๎แนวทางด๎านการประกอบธุรกิจจากการประกวดแผนธุรกิจ 
 ตัวชี้วัด  แบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ≥ 4.50 จากมาตรวัด 5 ระดับ 
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โครงการ 47 
1. ช่ือโครงการ หารายได๎ระหวํางเรียน   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสํงเสริมผลผลิตการค๎าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี 

       - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและเทําเทียมในด๎าน 
 การอาชีวศึกษา 
 4.2) สอดคล๎องยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 

4.3) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตร 

 กับส่ิงแวดล๎อม 
- พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผ๎ูเรียนเพื่อสร๎างเกราะปูองกันปัจจัยเส่ียงตําง  ๆและลดจ านวน 

 ผ๎ูเรียนท่ีออกกลางคัน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร๎างภูมิต๎านทานให๎กับผ๎ูเรียนและระบบคัดกรอง 

5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเกิดการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญทางวัตถุและ เทคโนโลยีท า
ให๎นักเรียนรู๎ไมํเทําทันในยุคบริโภคนิยมวิ่งตามความเจริญทางด๎านวัตถุ ให๎สุลํุยสุหรํายใช๎จํายฟุุมเฟือยกํอให๎เกิดหนี้สิน 
ประกอบอาชีพไมํพอใช๎จําย ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  รัชกาลท่ี 9 พระราชทานปรัชญาแกํประชาชนให๎ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให๎ยึดหลัก
ความ พอประมาณความมีเหตุผลหรือใช๎ปัญญาในการแก๎ปัญหา การสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับตนเองครอบครัวองค์กร และ
ชุมชนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสามประการนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช๎เรื่องตําง ๆ ได๎เป็นอยําง ดีแม๎แตํใน
การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตหากนักเรียนมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู๎เข๎าใจและด าเนินชีวิตอยําง รู๎เทําทัน ท าให๎เรา
รับมือกับโอกาสและความเส่ียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ในการนี้โรงเรียนได๎มองเห็น
ประโยชน์และความส าคัญของการปลูกฝังการน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให๎เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการ
สํงเสริมหลักการดังกลําวทางโรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรม สํงเสริมนักเรียนให๎มีรายได๎ระหวํางเรียนขึ้นท าให๎ นักเรียน
สามารถพึ่งพาตนเองได๎ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมการฝึกงานอาชีพให๎กับนักเรียนเป็นอาชีพท่ีนักเรียนถนัดและ
สนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบริบทของวิทยาลัย 
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 ในการจัดการเรียนรู๎การสอนสายวิชาชีพ นั้น มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะฝีมือในวิชาชีพตามสาขาวิชาโดยในการ
จัดการเรียนการสอน ค านึงถึงการฝึกทักษะ การสร๎างช้ินงาน ซึ่งแตํเดิมเมื่อสามารถสร๎างช้ินงานได๎ถือวําบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา แตํในปัจจุบันยังไมํเพียงพอ ควรเพิ่มเติมถึงเรื่องการน าช้ินงานทางวิชาชีพไปสร๎างรายได๎ โดย
สามารถน าไปจ าหนําย ซึ่งเป็นการน าไปสํูการประกอบอาชีพอิสระตํอไป 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ท างานและมีรายได๎ระหวํางเรียนจากการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได๎ให๎ตนเองและเป็นการแบํงเบาภาระของผ๎ูปกครอง รวมท้ังสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษามี
ความวิริยะ อุตสาหะ มีความภาคภูมิใจ และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
   6.2) เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการให๎รู๎จักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร๎างคํานิยมท่ีถูกต๎องและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยให๎เป็นคนดี คนเกํง ในการสร๎างสรรค์สังคมไทยตํอไป 
   6.3) เพื่อให๎หนํวยงานท่ีมีสถานศึกษาหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถจ๎างงานนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติเพื่อ
หารายได๎ระหวํางเรียน โดยสามารถเบิกจํายคําตอบแทนให๎ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
   - นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ และทักษะไปสร๎างรายได๎ให๎กับตัวเอง เป็นการแบํงเบาภาระของผ๎ูปกครอง 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
   - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  8.2) เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ และทักษะไปสร๎างรายได๎ให๎กับตัวเอง เป็นการแบํงเบาภาระ 
  ของผ๎ูปกครอง 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

9.1)  ขออนุมัติโครงการ  
 9.2)  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 9.3)  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 9.4)  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 9.5)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 10,000 บาท  
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1) นักเรียน นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์มีงานท าและเพิ่มรายได๎ให๎กับตัวเอง เป็นการแบํงเบา

ภาระของผ๎ูปกครองและเป็นการสร๎างวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง สร๎างคํานิยมท่ีถูกต๎องในระยะยาว และ 
เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยให๎รักการท างานตํอไป 
  13.2) จะมีแนวทางการเนินงานท่ีชัดเจนรํวมกันระหวํางองค์กรหลัก และหนํวยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 13.3) จะเป็นการชํวยแก๎ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล 
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โครงการ 48 
1. ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีประจ าปี 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาการบัญชี ฝุายวิชาการ/ชมรมวิชาชีพบัญชี/นักศึกษาปวส.บัญชี 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการเสริมสร๎างแหํงการเรียนรู๎ 
4.2) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการ
พัฒนาประเทศ 

4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
- พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผ๎ูเรียน ครู และ 

 บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ    
 ประโยชน์ในด๎านอื่นๆ 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมตํอยอดสํูเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยสภาพสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีหน๎าท่ีในการจัดการศึกษาเพื่อให๎
ผ๎ูรับมีความรู๎ด๎านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การวัดการให๎มีการจัดอบรมความรู๎เกี่ยวกับบัญชีได๎รับความรู๎
ระดับความสามารถของตนเอง สามารถน าความรู๎ก็ได๎จากการอบรมบัญชี ข๎อมูลด๎านบัญชี  เพิ่มเติมจากในห๎องเรียน
หรือตามหลักสูตรและสามารถน ามาใช๎ในด๎านการเรียนและ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎เตรียมพร๎อมในวิชาชีพทางด๎านบัญชีต๎องเป็นอยูํเสมอ 
6.2) เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  คิดเป็นท าเป็น และแก๎ปัญหาเป็นทางด๎าน

 วิชาชีพ 
6.3) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู๎ทางด๎านบัญชีโดยน าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ประโยชน์ใน

 วิชาชีพของตนในสังคมและประเทศตํอไป 
7. เป้าหมายของโครงการ 

7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ   
- ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกการบัญชีเข๎ารับการอบรมทางวิชาชีพบัญชี จ านวน 60 คน 
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7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
- ครูและนักเรียนนักศึกษาผํานการอบรมทางด๎านวิชาชีพบัญชี 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
8.1) เชิงปริมาณ ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกการบัญชีเข๎ารับการอบรม จ านวน 60 คน 
8.2) เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกการบัญชีผํานการอบรมความรู๎ด๎านการบัญชี 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
9.1) ส ารวจความต๎องการ  ข๎อมูลความต๎องการทางด๎านบัญชีเพิ่มเติมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจัย 
9.2) เขียนโครงการ 
9.3) ด าเนินโครงการ 
9.4) สรุปรายงานผลโครงการ 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
10.1) ห๎องปฏิบัติการบัญชี แผนกวิชาชีพการบัญชี 

11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

12. งบประมาณ 3,000 บาท   
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1 ) ความเส่ียง ปัญหานักเรียนนักศึกษาไมํเข๎ารํวมอบรมตามเปูาหมายเชิงปริมาณ 
13.2 ) การบริหารความเส่ียง  ผลสัมฤทธิ์ไมํตรงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1) ครู นักเรียนนักศึกษาได๎รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพการบัญชี 
14.2) ครู นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ในตนเอง  วิชาชีพบัญชีท้ังภายในและภายนอก 
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โครงการ 49 
1. ช่ือโครงการ บริการชุมชนทางด๎านวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2565  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาการบัญชี/ชมรมวิชาชีพบัญชี/ฝุายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
- พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผ๎ูเรียน ครู และ 

 บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
 ประโยชน์ในด๎านอื่นๆ 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมตํอยอดสํูเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
5. หลักการและเหตุผล 
  ตาม สนง. สอศ. มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาและประเภท
ท่ัวไปโดยครูและนักเรียนนักศึกษาให๎ใช๎ความรู๎ทักษะทางด๎านวิชาชีพ เพื่อเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎ชุมชน
ใกล๎เคียง เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีของนักเรียนนักศึกษา และได๎เผยแพรํความรู๎ทางด๎านบัญชีไปสํูชุมชนเพื่อพัฒนา
ตนเองอยํางยั่งยืน 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อให๎ครูและนักเรียนนักศึกษาได๎น าความรู๎การค๎าวิชาชีพให๎บริการด๎านชุมชน 
  6.2) เพื่อให๎ครูและนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อชํวยเหลือชุมชน 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   - กลํุมชุมชน จ านวน 50 คน 
  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
   - กลํุมชุมชนมีทักษะด๎านการบัญชี 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
   - กลํุมชุมชน จ านวน 50 คน  
  8.2) เชิงคุณภาพ 
   - สํงเสริมคุณภาพทางด๎านบัญชีแกํกลํุมชุมชน 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  9.1) ส ารวจความต๎องการ 
  9.2) เขียนโครงการ 
  9.3) ด าเนินโครงการ 
  9.4) ติดตาม 
  9.5) ประเมินผลสรุปโครงการ 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

ชุมชนอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 5,000 บาท    
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง:ระยะเวลาการเข๎ารํวมบริการชุมชน 
 13.2) การบริหารความเส่ียง: กลํุมชุมชนอาจจะได๎ความรู๎ทางด๎านการบัญชีไมํท่ัวถึง 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1) เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมได๎รับความรู๎ด๎านการบัญชี 
14.2) เพื่อให๎ครูและนักเรียนนักศึกษาได๎พัฒนาทักษะความรู๎ด๎านการบัญชี 
14.3) เพื่อให๎วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์และหนํวยงานตํางๆรํวมมือสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชุน 
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โครงการ 50 
1. ช่ือโครงการ ตรวจสารเสพติด ประจ าปี 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานปกครอง 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์  ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน 
แผนงาน ปูองกันและปราบปรามและบ าบัดรักษาผ๎ูติดยาเสพติด 

นโยบาย  การขับเคล่ือนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญํของสังคมและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ท่ีต๎องได๎รับการแก๎ไขอยําง

จริงจัง ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพรํระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศท้ังด๎านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังด๎านการเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศ รัฐบาลจึงได๎ประกาศเป็นนโยบายเรํงดํวน ก าหนดให๎การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระ
แหํงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปูองกันกลํุม
เส่ียงและประชาชนท่ัวไปและให๎มีการเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีต๎องการ
เรียนรู๎ อยากลอง ต๎องการเรียกร๎องความสนใจ ต๎องการค๎นหา สร๎างตัวตน สร๎างการยอมรับ และมีแ รงผลักดันทาง
อารมณ์สูง กล๎าเส่ียง กล๎าท าส่ิงท๎าทาย เป็นผลท าให๎นักค๎ายาเสพติดมุํงเปูาหมายไปท่ีเด็กละเยาวชน 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

6.2) เพื่อลดปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
6.3) เพื่อให๎นักเรียนรู๎และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให๎โทษ  
6.4) เพื่อให๎นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
6.5) เพื่อให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูมีความรู๎ ทักษะในการให๎ค าปรึกษาและวิธี/ขั้นตอนในการคัดกรอง
นักเรียน เป็นกลํุมสร๎างภูมิค๎ุมกัน กลํุมปูองกัน และกลํุมบ าบัด ตลอดจนการสํงตํอเพื่อบ าบัด 
6.6) เพื่อสร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษาในการตํอต๎านและการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา ผ๎ูปกครอง ชุมชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
6.7) เพื่อติดตาม ชํวยเหลือ ให๎ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษากลํุมบ าบัดรักษาให๎หันกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนได๎ 
6.8) เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎สถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานอยํางเป็นระบบ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เชิงปริมาณ 

7.1.1) คณะผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

7.2.1) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะความคิด สร๎างภูมิค๎ุมกันทางด๎านจิตใจให๎กับนักเรียน 
นักศึกษา และเป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคม (Social Vaccine) สร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษา ในการ
ตํอต๎านและการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาของชุมชน ตลอดจนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ในสถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับนักเรียน นักศึกษา 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ        
 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

     
3. ด าเนินการตามโครงการ         

 

    
4. สรุป ประเมินและรายงานผล          

 

   
 

9. งบประมาณ 7,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับสาร
เสพติด 
 10.2) สามารถสร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษาในการตํอต๎านและปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชนได๎ 
 10.3) สามารถเสริมสร๎างความเข็มแข็งให๎สถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ 51 
1. ช่ือโครงการ รณรงค์ ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานปกครอง 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์  ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน 
แผนงาน ปูองกันและปราบปรามและบ าบัดรักษาผ๎ูติดยาเสพติด 

นโยบาย การขับเคล่ือนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญํของสังคมและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ท่ีต๎องได๎รับการแก๎ไขอยําง

จริงจัง ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพรํระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศท้ังด๎านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล๎อม รวมท้ังด๎านการเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศ รัฐบาลจึงได๎ประกาศเป็นนโยบายเรํงดํวน ก าหนดให๎การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระ
แหํงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปูองกันกลํุม
เส่ียงและประชาชนท่ัวไปและให๎มีการเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีต๎องการ
เรียนรู๎ อยากลอง ต๎องการเรียกร๎องความสนใจ ต๎องการค๎นหา สร๎างตัวตน สร๎างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทาง
อารมณ์สูง กล๎าเส่ียง กล๎าท าส่ิงท๎าทาย เป็นผลท าให๎นักค๎ายาเสพติดมุํงเปูาหมายไปท่ีเด็กละเยาวชน 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

6.2) เพื่อลดปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
6.3) เพื่อให๎นักเรียนรู๎และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให๎โทษ  
6.4) เพื่อให๎นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
6.5) เพื่อให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูมีความรู๎ ทักษะในการให๎ค าปรึกษาและวิธี/ขั้นตอนในการคัดกรอง
นักเรียน เป็นกลํุมสร๎างภูมิค๎ุมกัน กลํุมปูองกัน และกลํุมบ าบัด ตลอดจนการสํงตํอเพื่อบ าบัด 
6.6) เพื่อสร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษาในการตํอต๎านและการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา ผ๎ูปกครอง ชุมชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
6.7) เพื่อติดตาม ชํวยเหลือ ให๎ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษากลํุมบ าบัดรักษาให๎หันกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนได๎ 
6.8) เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎สถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานอยํางเป็นระบบ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เชิงปริมาณ 

7.1.1)  - คณะผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะความคิด สร๎างภูมิค๎ุมกันทางด๎านจิตใจให๎กับนักเรียน 
นักศึกษา และเป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคม (Social Vaccine) สร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษา ในการ
ตํอต๎านและการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาของชุมชน ตลอดจนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ในสถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับนักเรียน นักศึกษา 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ        
 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

     
3. ด าเนินการตามโครงการ         

 

    
4. สรุป ประเมินและรายงานผล          

 

   
 

9. งบประมาณ 30,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับสาร
เสพติด 

 10.2) สามารถสร๎างเครือขํายผ๎ูน านักเรียน นักศึกษาในการตํอต๎านและปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชนได๎ 

 10.3) สามารถเสริมสร๎างความเข็มแข็งให๎สถานศึกษาสีขาวในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ 52 
1. ช่ือโครงการ ปูองกันและแก๎ปัญหาพัฒนาระบบปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในท่ี 1 ข๎อก าหนดท่ี 1.4 
   ตัวบํงช้ีท่ี 5 ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค๎นคว๎า
และปฏิบัติงานวิชาชีพได๎อยํางเหมะสม 
  4.2) กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนและผ๎ูส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
5. หลักการและเหตุผล 

ด๎วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการปูองกันและแก๎ปัญหาพัฒนาระบบ
ปกครองเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎ก าหนดสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล
ก าหนดไว๎ 4 เปูาหมาย ด๎านปริมาณ ด๎านคุณภาพ ด๎านบริการสังคม ด๎านสร๎าง ดังนั้นการด าเนินการของสถานศึกษา
จึงสอดคล๎องกับเปูาหมายของ สอศ ทุกด๎านฝุายวิชาการจึงเห็นวําควรจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีวศึกษาจึงเป็นกิจกรรม
สํงเสริมเปูาหมายดังกลําวเพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีความพร๎อมและเกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให๎บุคลากรภายนอกรับรู๎การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งการด าเนินงานระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

6.2) เพื่อปูองปรามการทะเลาะวิวาทสร๎างความปลอดภัย และลดความเส่ียงเหตุพฤติกรรมท่ีไมํเหมาะสม 
6.3) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาสํงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา 
6.4) เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถพัฒนาระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

สามารถน าความรู๎ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
              1.) บุคลากรมีระบบการส่ือสาร จ านวนไมํน๎อยกวํา 10 คน 
   2.) มีการพัฒนาระบบก ากับดูแลนักเรียนนักศึกษาไมํน๎อยกวํา 500 คน 
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 7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
              1.) ระบบการประสานงานเพื่อการปกครองมีประสิทธิภาพ 
   2.) การก ากับดูแลประพฤตินักเรียนมีความสมบูรณ์ครบถ๎วนเรียบร๎อย 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       8.1) จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 

 8.2) จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
 8.3) ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 8.4) จัดซื้อ จัดจ๎าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช๎ด าเนินโครงการ 
 8.5) ด าเนินงานตามโครงการ 
 8.6) ประเมินผลโครงการ 
 8.7) สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
9. สถานที่ 
       ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
10. งบประมาณ 20,000 บาท  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1) นักเรียนนักศึกษาได๎รับการดูแลและสํงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ มีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ี
เข็มแข็ง 
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โครงการ 53 

1. ช่ือโครงการ ปูองกันและแก๎ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาท 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรํงแก๎ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
และเรํงสร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 
 4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนเข๎าสํูมาตรฐานสากล 
 4.4) การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   การพัฒนานักศึกษาอยํางมีเหตุผล
พอประมาณและการสร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อมกับการเปล่ียนแปลงและปลูกจิตส านึกในด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
5. หลักการและเหตุผล 

           ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายให๎แก๎ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาใหมํใน

สายอาชีวศึกษาอยํางเรํงดํวนซึ่งเป็นปัญหาอยูํในปัจจุบันนี้  ทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎เล็งเห็นความส าคัญใน

เรื่องดังกลําว  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงความรํวมมือกับ

ผ๎ูปกครองในการแก๎ปัญหานักเรียน นักศึกษา ท่ีมีพฤติกรรมอยูํในกลํุมเส่ียง 

6. วัตถุประสงค์ 

       6.1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างนักเรียน นักศึกษาให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

       6.2) เพื่อลดปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 

       6.3) เพื่อละลายพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นกลํุมเส่ียง 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ   

             - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน 500 คน 
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 7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ     

              - นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นคนเกํง คนดีและมีความสุข 

              - สามารถลดปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  8.1) เชิงปริมาณ 

                - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน 500 คน ได๎รับการพัฒนาและเสริมสร๎าง

ให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  8.2) เชิงคุณภาพ 

                - ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาท้ังภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ

ลดน๎อยลง 

                - นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นคนเกํง คนดีและมีความสุข 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

           9.1) กิจกรรมท่ี 1 การติดต้ังกล๎องวงจรปิดเพิ่มเติมในสํวนท่ีเป็นมุมเส่ียง   

           9.2) กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตาสับปะรดโดยให๎นักเรียนแกนน าเป็นหนํวยตรวจลาดตระเวนเพิ่มเติมจากครู  

ให๎ชํวยสอดสํองดูแลหากมีเหตุนําสงสัยก็แจ๎งยังฝุายปกครองด าเนินการตํอไป 

           9.3) กิจกรรมท่ี 3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลํุมเส่ียง การเข๎าคํายบ าเพ็ญประโยชน์ภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

             10.1) นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน 500 คน 

             10.2) สถานท่ี ภายในและภายนอก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

             11.1)  ตลอดปีงบประมาณ 2565            

12. งบประมาณ   10,000 บาท เป็นคําใช๎จํายดังนี้ 

            12.1) กิจกรรมท่ี 1 การติดต้ังกล๎องวงจรปิด  จ านวนเงิน   40,000   บาท 

            12.2) กิจกรรมท่ี 3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลํุมเส่ียง การเข๎าคํายบ าเพ็ญประโยชน์ภายใน

และภายนอกสถานศึกษา จ านวนเงิน 10,000 บาท 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง   

      - ด๎านงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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- ด๎านสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯท่ีเป็นจุดเส่ียง 

          13.2) การบริหารความเส่ียง 

                - แตํงต้ังครู และนักเรียนแกนน าท าหน๎าท่ีเวรประจ าวันในการสอดสํองดูแลจุดเส่ียงตํางๆภายใน

วิทยาลัยฯ และให๎มีการบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันเพื่อรายงานผลมายังงานปกครอง 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          14.1) พัฒนาและเสริมสร๎างนักเรียน นักศึกษาให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          14.2) สามารถลดปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 

          14.3) นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข๎ากับสถานศึกษาใหมํได๎อยํางมีความสุข 
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โครงการ 54 

1. ช่ือโครงการ ปูองกันการตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ในกลํุมวัยรุํนในสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
 4.2) นโยบาลรัฐบาล   
  - นโยบายท่ี 5 ด๎านสาธารณสุข 
 4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร๎างเสริมความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสํูความมั่นคงและยั่งยืน   
 4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
  - ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการพัฒนา
ประเทศ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด๎านวิชาชีพในทุกชํวงวัย  
5. หลักการและเหตุผล 

องค์กรอนามัยโลก ได๎ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการเฝูาระวังสถานการณ์การต้ังครรภ์ของวัยรุํน คิดเป็นร๎อยละ

ของผ๎ูหญิงอายุต่ ากวํา 20 ปีบริบูรณ์ท่ีต้ังครรภ์ ตํอผ๎ูหญิงทุกกลํุมอายุท่ีต้ังครรภ์ ไมํเกินร๎อยละ 10 เพื่อบํงช้ีระดับความ

รุนแรงของปัญหาดังกลําว ซึ่งในชํวง 5 ปีท่ีผํานมา (พ.ศ. 2555-2560) การต้ังครรภ์ของวัยรุํนไทยอายุต่ ากวํา 20 ปี มี

คําสูงเกินเกณฑ์เฝูาระวัง และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นโดยตลอด ท้ังในกลํุมมารดาอายุ ต่ ากวํา 20 ปี และมารดาอายุต่ ากวํา 

15 ปี   

 ข๎อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบแนวโน๎มวัยรุํนของจังหวัดมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอัน

ควรสูง จากข๎อมูลการเฝูาระวังพฤติกรรมเส่ียงตํอการติดเช้ือเอชไอวี ในกลํุมวัยรุํน  พบวํา เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ครั้ง

แรกอายเุฉล่ีย 13-15 ปี และใช๎ถุงยางอนามัยไมํถึงร๎อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบวําวัยรุํนมีแนวโน๎มต้ังครรภ์และคลอด

บุตรมากขึ้นด๎วย ซึ่งสภาวการณ์ดังกลําวหากเกิดกับเด็กและเยาวชนท่ียังก าลังศึกษาอยูํก็จะเกิดเหตุการณ์คลอดบุตร
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แล๎วน าไปท้ิง และยังมีผลตํอการออกจากโรงเรียนกลางคัน  ยังไมํพร๎อมในการเล้ียงดูลูก และยังอาจเกิดปัญหาสังคม

อื่น ๆ ตามมา 

 การให๎เยาวชนได๎เรียนรู๎เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให๎เกิดสุขภาวะทางเพศท่ีดีและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิต จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีสถานศึกษาต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎เพศศึกษาอยํางตํอเนื่อง ครบถ๎วน และ

รอบด๎าน โดยเน๎นพัฒนาการของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ปลูกฝังความเช่ือ เจตคติท่ีดี และมีทักษะท่ีจ าเป็นตํอการตัดสินใจ

ด าเนินชีวิตท่ีงดงาม เหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของไทยด๎านความสามารถและทักษะท่ีเด็กและเยาวชน จ าเป็นต๎อง

ได๎รับการพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะชีวิตอยํางรอบด๎าน  เป็นภูมิค๎ุมกันพื้นฐานท่ีจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนสามารถเผชิญกับ

ปัญหาและความท๎าทายในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความรู๎ในเรื่องของเพศศึกษาอยํางรอบด๎าน  

เพื่อน าไปสํูการปูองกันและการหลีกเล่ียง รวมถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกลําว  จึงจัดท าโครงการการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไมํพร๎อมในวัยรุํนขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

         6.1) เพื่อให๎ความรู๎แกํเยาวชน อายุ ระหวําง 15 – 20 ปี เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

         6.2) สร๎างความรักความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัว 

         6.3) กลํุมเปูาหมายมีความรู๎เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร ร๎อยละ 80 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 

            - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน 500 คน 

      7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

            - นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎และการปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

            - นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎และการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ 

            - ลดปัญหาการออกกลางคันอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  8.1) เชิงปริมาณ 

             - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  มีความรู๎เรื่องการปูองกันการต้ังครรภ์กํอนวัยอัน

ควร ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

          8.2) เชิงคุณภาพ 

                                  - นักเรียน นักศึกษามีภูมิค๎ุมกันตํอการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และการต้ังครรภ์ท่ีไมํพร๎อม      

มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย และรู๎จักหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
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                                 - นักเรียน นักศึกษามีความรู๎และการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ 

             - ปัญหาการออกกลางคันอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรลดลง 

 9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

            9.1) กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด๎านและปัญหาการ

ต้ังครรภ์ไมํพร๎อมในวัยรุํน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัยของวัยรุํน 

10.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

           10.1) นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จ านวน 500 คน 

           10.2) สถานท่ี ภายใน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

           11.1) พฤษภาคม – กันยายน  2565 

12. งบประมาณ 50,000 บาท  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง    

- ด๎านงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

13.2) การบริหารความเส่ียง  

- จัดให๎มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                              14.1) นักเรียน นักศึกษามีภูมิค๎ุมกันตํอการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และการต้ังครรภ์ท่ีไมํพร๎อมมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย และรู๎จักหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 

        14.2) สถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

        14.3) ปัญหาการออกกลางคันอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรลดลง 
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โครงการ 55 
1. ชื่อโครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
- พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผ๎ูเรียน ครู และ 

 บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
 ประโยชน์ในด๎านอื่นๆ 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมตํอยอดสํูเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
5. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาการและวิชาการและวิชาชีพในปัจจุบัน กิจกรรมส าคัญท่ีสุดท าให๎ผ๎ูเรียน เกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ และมีทักษะการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก๎ปัญหาศึกษาและศึกษาองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง คือการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํกิจกรรมดังกลําว ผ๎ูเรียนบรรลุจุดประสงค์ของแตํละ
วิชาท่ีเกี่ยวข๎อง และสามารถน าองค์ความรู๎ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเองการ
ค๎นคว๎าทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในท๎องถิ่น โดย
บูรณาการความรู๎ พัฒนางานและจัดเป็นช้ินงานในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และด าเนินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู๎ ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ตํอวิชาชีพของ

ตนเอง 
6.3) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก๎ปัญหา

และศึกษาองค์ความรู๎ด๎วยตนเองรวมท้ังวัสดุจากธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
   7.1) เชิงปริมาณ 
     7.1.1) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแตํเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 
  7.1.2) โครงการส่ิงประดิษฐ์ 
    7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.2.1) มีการจัดประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/และแหล่งที่มา/สถานที่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ห ม า ย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เขียนโครงการ              
2.ขออนุมัติโครงการ              
3.ด าเนินการตามโครงการ              
4.สรุป ประเมินและรายงานผล              
9. งบประมาณ 10,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1) นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ 
    10.2) นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
   10.3) นักเรียนนักศึกษามีความเป็นผ๎ูน า มีน้ าใจตํอสังคมสํวนรํวม 
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โครงการ 56 
1. ชื่อโครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝุายแผนงานและความรํวมมือ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
- พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัย ของผ๎ูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ในด๎านอื่นๆ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมตํอยอดสํูเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

5. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนวิชาการและวิชาการและวิชาชีพในปัจจุบัน กิจกรรมส าคัญท่ีสุดท าให๎ผ๎ูเรียน 
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะ แก๎ปัญหาศึกษาและศึกษาองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง คือการท าโครงงาน

โครงงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํกิจกรรมดังกลําว ผ๎ูเรียนบรรลุจุดประสงค์ของแตํละวิชาท่ีเกี่ยวข๎อง และสามารถ
น าองค์ความรู๎ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเองการค๎นคว๎าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในท๎องถิ่น โดยบูรณาการความรู๎  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2564 
6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู๎ ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ตํอวิชาชีพของ

ตนเอง 
7. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
   7.1) เชิงปริมาณ 
     7.1.1) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแตํเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
  7.1.2) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ระดับปวช. 10 ช้ินงาน 
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  7.1.3) โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุํนใหมํระดับ ปวส. 10 ช้ินงาน 
    7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.2.1) มีการจัดประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุํนใหมํในระดับสถานศึกษา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/และแหล่งที่มา/สถานที่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ห ม า ย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุปประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
 

9. งบประมาณ 2,000  บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1) นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ 
    10.2) นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
   10.3) นักเรียนนักศึกษามีความเป็นผ๎ูน า มีน้ าใจตํอสังคมสํวนรํวม 
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โครงการ 57   
1. ช่ือโครงการ วันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  โครงการภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์                
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 58   

1. ชื่อโครงการ พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

พระบรมพันปีหลวง พุทธศักราช 2565  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํ 

         น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                      7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท พร๎อมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 59 

1. ช่ือโครงการ พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ์พระ

บรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2565  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํ 

 น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
           7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท พร๎อมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 60 
1. ชื่อโครงการ วันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช               
  บรมนาถบพิตร ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5 เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
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 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํ 

 น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
                      7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 61 
1. ชื่อโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                

บรมนาถบพิตร ประจ าปีพุทธศักราช 2565 (5 ธันวาคม 2565)  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4 มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5 เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
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 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํน๎อย

กวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
                      7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 62 

1. ช่ือโครงการ ท าบุญตักบาตรเนื่องในสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ ประจ าปี 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

 - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
ด๎วยในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหมํตามแบบสากล และเป็นวันท่ีประชาชนรํวมเฉลิมฉลองกับ

เทศกาลปีใหมํ ด๎วยการจัดกิจกรรมนันทนาการตํางๆ ท่ีมีการจัดกันบํอยครั้ง ซึ่งเป็นกีฬาท่ีประชาชนแปลสภาพมาจาก
อุปกรณ์ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเหลํานั้น และได๎กลายมาเป็นการแขํงขันในเทศกาล 
ส าคัญกันตลอดมา ถือวําเป็นการสํงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพื่อให๎
นักเรียนนักศึกษาได๎รํวมเฉลิมฉลองในชํวงของเทศกาล ต๎อนรับปีใหมํ พ.ศ. 2565 ข้ึนมา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1) เพื่อให๎คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รํวมกันอนุรักษ์สํงเสริมสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
 6.2) เพื่อเป็นการสร๎างโอกาส ได๎พบปะและรํวมกันท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหมํ 
 6.3) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 6.4) เพื่อให๎นักเรียกนักศึกษาและเยาวชนได๎อนุรักษ์สํงเสริมสืบทอดประเพณีตํอไป 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) คณะผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม 100% 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ   
 

          
2. ขออนุมัติโครงการ   

 

          
3. ด าเนินการตามโครงการ   

 

          
4. สรุป ประเมินและรายงานผล    

 

         
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ป)ี 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

10. งบประมาณ 5,000 บาท  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 11.1) เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให๎คงไว๎ 
 11.2) เพื่อให๎เกิดความรํวมมือและได๎พลปะสังสรรค์กัน 
 11.3) เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและสิริมงคลในการด าเนินชีวิต 
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โครงการ 63 
1. ช่ือโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5 เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผํานการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตํอเนื่องตลอดปี กิจกรรมดังกลําวจะชํวยปลูกฝัง และกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความรัก หวงแหน 
เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แกํนักเรียนนักศึกษา          
6.2) เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํ 
  น๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
         7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ  พระมหากษัตริย์ 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 5,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
10.2) สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงการ 64 

1. ช่ือโครงการ วันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

 - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม และเห็นความส าคัญ

ของท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ซึ่งส่ิงท่ีดีงาม บํงบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท๎องถิ่น
นั้นๆ ท่ีสังคมหนึ่งๆ มีการสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด๎านด๎วยกัน ได๎แกํ วัฒนธรรม
การแตํงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการไหว๎ ฯลฯ ซึ่งในแตํละท๎องถิ่นนั้นมีความแตกตําง
กันขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ และเป็นการกลํอมเกลานักเรียนนักศึกษาให๎เป็นผ๎ูสุภาพ อํอนโยน 
สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให๎ยืนนานสืบตํอไป 
6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ปีละน๎อยกวํา 2  
  กิจกรรม 

 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
  ไทย ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
 

9. งบประมาณ 2,500 บาท พร๎อมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ)  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

101) นักเรียนนักศึกษารํวมสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
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โครงการ 65 
1. ช่ือโครงการ วันไหว๎ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม และเห็นความส าคัญ

ของท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ซึ่งส่ิงท่ีดีงาม บํงบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท๎องถิ่น
นั้นๆ ท่ีสังคมหนึ่งๆ มีการสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด๎านด๎วยกัน ได๎แกํ วัฒนธรรม
การแตํงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการไหว๎ ฯลฯ ซึ่งในแตํละท๎องถิ่นนั้นมีความแตกตําง
กันขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ และเป็นการกลํอมเกลานักเรียนนักศึกษาให๎เป็นผ๎ูสุภาพ อํอนโยน 
สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให๎ยืนนานสืบตํอไป 
6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ปีละน๎อยกวํา 2  
  กิจกรรม 

 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
  ไทย ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
9. งบประมาณ 2,000 บาท พร๎อมระบุรายละเอียดงบประมาณ(รายละเอียดตัวคูณ) 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษารํวมสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
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โครงการ 66 
1. ช่ือโครงการ วันไหว๎ครูชําง,วันคล๎ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม และเห็นความส าคัญ

ของท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ซึ่งส่ิงท่ีดีงาม บํงบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท๎องถิ่น
นั้นๆ ท่ีสังคมหนึ่งๆ มีการสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด๎านด๎วยกัน ได๎แกํ วัฒนธรรม
การแตํงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการไหว๎ ฯลฯ ซึ่งในแตํละท๎องถิ่นนั้นมีความแตกตําง
กันขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ และเป็นการกลํอมเกลานักเรียนนักศึกษาให๎เป็นผ๎ูสุภาพ อํอนโยน 
สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให๎ยืนนานสืบตํอไป 
6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ปีละน๎อยกวํา 2  
  กิจกรรม 

 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
  ไทย ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาได๎สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
 

9. งบประมาณ 15,000 บาท   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษารํวมสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
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โครงการ 67 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลมุํงพัฒนาประเทศไปสํูสังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน ภายใต๎แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรู๎ อยํางเทําทัน มีสุขภาวะท่ีดีอยูํในครอบครัวท่ีอบอุํน ชุมชนท่ี

เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ สอดคล๎องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคน

เกํง คนดี และมีความสุข โดยผํานกระบวนการของกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ (อวท.)  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนจากนโยบายข๎างต๎น จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นคน

เกํง คนดี และอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให๎เป็นคนไทยยุคใหมํ เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข 

 6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
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 7.1.1) จัดกิจกรรมพัฒนาคนดี 5 กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาคนเกํง 5 กิจกรรม 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาคนดี คนเกํง และมีความสุข ไมํน๎อยกวํา ร๎อย 

  ละ 60 ทุกกิจกรรม 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
9. งบประมาณ 25,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษารํวมกิจกรรมพัฒนาคนดี คนเกํง และมีความสุข 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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โครงการ 68 

1. ช่ือโครงการ ประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  

 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎าน

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผ๎ูน า กล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต๎องดีงาม และมีความเป็น

ประชาธิปไตย สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยผํานกระบวนการของกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 

(อวท.)  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน จึงเป็นควบคุม และพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ให๎มี

คุณภาพ เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให๎มีการประเมินองค์การ

ทุกสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพให๎ผํานการประเมินในระดับมาตรฐาน 

6.2) เพื่อพัฒนาส านักงานองค์การให๎มีความพร๎อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดส านักงานองค์การ และเอกสารประกอบการประเมินองค์การมาตรฐานดีเดํน 
 7.1.2) นักเรียนนักศึกษารํวมพัฒนาส านักงาน และจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน  

 องค์การมาตรฐานดีเดํน 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) องค์การนักวิชาชีพฯ ผํานการประเมินในระดับมาตรฐานเหรียญทอง 
 7.2.2) ส านักงานองค์การ และเอกสารประกอบการประเมิน ถูกต๎องตามเกณฑ์การประเมิน  

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
9. งบประมาณ 25,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) องค์การนักวิชาชีพฯ ผํานการประเมินในระดับมาตรฐานเหรียญทอง 
10.2) ส านักงานองค์การ และเอกสารประกอบการประเมิน ถูกต๎องตามเกณฑ์การประเมิน 
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โครงการ 69 
1. ช่ือโครงการ เสริมสร๎างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  
 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 
  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  
5. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุคน ได๎เป็นสมาชิก อวท. โดยแตํละปีการศึกษาวิทยาลัยฯ 

จะต๎องจัดการเลือกต้ัง นายก อวท. และคณะกรรมการชุดใหมํ เพื่อมาปฏิบัติหน๎าท่ีแทนชุดเกําท่ีได๎หมดวาระในการ

ปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได๎ก าหนดจัดโครงการเสริมสร๎างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกต้ังนายก อวท. และ

คณะกรรมการการด าเนินงาน อวท.) โดยให๎สมาชิก อวท. ทุกคน ได๎มีสํวนรํวมและใช๎สิทธิในการเลือกต้ัง ซึ่ง

คณะกรรมการ อวท. ชุดใหมํ 17 ต าแหนํง ต๎องเป็นผ๎ูน าในการจัดท ากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯ จัดขึ้นท้ังภายใน

และภายนอก ให๎ถึงสมาชิก อวท. 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อให๎สมาชิก อวท. มีความรู๎ความเข๎าใจในขั้นตอนและกระบวนกาสรเลือกตั้ง 
6.2) เพื่อปลูกฝังจิตส านึกแนวคิด และคํานิยมประชาธิปไตยแกํสมาชิก อวท. 



182 
 

6.3) เพื่อกระต๎ุนให๎สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข๎าไปมีสํวนรํวมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังสถานศึกษาและ
สังคม 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ทุสาขางาน เข๎ารํวมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท. 
จ านวน  250  คน 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) ได๎นายก อวท. ระดับสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ        
 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

     
3. ด าเนินการตามโครงการ         

 

    
4. สรุป ประเมินและรายงานผล          

 

   
9. งบประมาณ 2,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีนายก อวท. และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 
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โครงการ 70 
1. ช่ือโครงการ ประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”  

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุคน ได๎เป็นสมาชิก อวท. โดยแตํละปีการศึกษาวิทยาลัยฯ 
จะต๎องจัดการเลือกต้ัง นายก อวท. และคณะกรรมการชุดใหมํ เพื่อมาปฏิบัติหน๎าท่ีแทนชุดเกํ าท่ีได๎หมดวาระในการ
ปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได๎ก าหนดจัดโครงการเสริมสร๎างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกต้ังนายก อวท. และ
คณะกรรมการการด าเนินงาน อวท.) โดยให๎สมาชิก อวท. ทุกคน ได๎มีสํวนรํวมและใช๎สิทธิในการเลือกต้ัง ซึ่ง
คณะกรรมการ อวท. ชุดใหมํ 17 ต าแหนํง ต๎องเป็นผ๎ูน าในการจัดท ากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯ จัดขึ้นท้ังภายใน
และภายนอก ให๎ถึงสมาชิก อวท. 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา หนํวยวิทยาลัยเทคนิคกาญจน
ดิษฐ์ ด าเนินการจัดกิจกรรมให๎ครบตามเปูาหมายและแผนงานได๎ท้ังด๎านปริมาณและคุณภาพ 

6.2) เพื่อด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
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6.3) เพื่อช้ีแจงระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวําด๎วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 
7. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ        
 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

     
3. ด าเนินการตามโครงการ         

 

    
4. สรุป ประเมินและรายงานผล          

 

   
 

8. งบประมาณ 15,000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1) นักเรียน นักศึกษามีความเข๎าใจเข๎ารํวมงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
9.2) คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา มีความเข๎าใจในระเบียบ

และแนวการปฏิบัติขององค์การฯ มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

โครงการ 71 
1. โครงการ ปรับปรุงห๎อง  อวท. และการประเมินหนํวยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2565 
2. งานที่รับผิดชอบ 
 2.1.) รองผ๎ูอ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2.) หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 2.3.) ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพฯ 
 2.4.) คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ 
3. การสนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 

3.1) สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มิติท่ี 2 คุณภาพผ๎ูเรียน ข๎อ 2.7  พัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ บริการสังคม จัดอาสาและกีฬา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการให๎การศึกษาแกํ
เด็กและเยาวชน เพื่อท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.2) สอดคล๎องการประกันคุณภายใน  มาตรฐานท่ี 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริ มสร๎างความเป็น
พลเมืองและพลโลก   
  ตัวบํงช้ีท่ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์สํงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

3.3)  สอดคล๎องกันการประกันคุณภาพภายนอก 
  ตัวบํงช้ีท่ี  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ตัวบํงช้ีท่ี  15  ผลการพัฒนาคุณภาพครู   
4. หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากทุกปีการศึกษา  องค์การวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี แหํงท่ี 2 ต๎องเข๎ารับการประเมิน
หนํวยองค์การวิชาชีพฯ ในระดับภาค  ซึ่งจะประเมินเกี่ยวกับการจัดโครงการ 5 ดี 5 เกํง ในวิทยาลัยฯดังนั้นเพื่อเป็น
การเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินดังกลําว  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  และองค์การวิชาชีพฯ จึงจัด
โครงการนี้ขึ้นเพื่อท าความเข๎าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนโครงการและอบรมการเขียนโครงการ 5 ดี 5 เกํง  
ให๎แกํสมาชิกองค์การวิชาชีพ ฯ ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ  เพื่อความสะดวกแล ะ
รวดเร็วในการจัดโครงการดังกลําว 
5. วัตถุประสงค์  

5.1 ) เพื่อท าความเข๎าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนโครงการท่ีถูกต๎องให๎แกํสมาชิกองค์การวิชาชีพ ฯ 
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ 

5.2 ) เพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดโครงการ 5 ดี 5 เกํง  ปีการศึกษา 2565 
 5.3 ) เพื่อสํงเสริมภาวะความเป็นผ๎ูน าแกํสมาชิกองค์การวิชาชีพฯและสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ 

6. เป้าหมาย 
6.1 ) ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
6.2 ) สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
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6.3) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
6.3.1)  เพื่อฝึกการเขียนโครงการตามหลักการเขียนโครงการ 5 ดี 5 เกํงให๎แกํสมาชิกองค์การวิชาชีพ 
ฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ 
6.3.2)  เพื่อให๎ได๎โครงการ 5 ดี 5 เกํง ท่ีสมบูรณ์ และพร๎อมจัดกิจกรรมได๎ทันที 
6.3.3)  เพื่อสํงเสริมภาวะความเป็นผ๎ูน าแกํสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ    

6.4 ) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
6.4.1 ) สมาชิกองค์การวิชาชีพฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ จ านวน  24  คน 
6.4.2 ) ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพฯ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ จ านวน 12 คน  

7. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน/และข้ันตอนการด าเนินงาน 
1. การขออนุมัติโครงการ เดือนตุลาคม 2564 

2. การแตํงต้ังคณะกรรมการ เดือนตุลาคม 2564 

3. การด าเนินงานตามโครงการ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

4. รายงานผลการด าเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

8. งบประมาณ 15,000 บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1) นักศึกษามีคุณภาพ 
 9.2) นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
 9.3) นักศึกษามีความเป็นผ๎ูน า  มีน้ าใจตํอสังคมสํวนรํวม 
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              โครงการ 72  

1. ช่ือโครงการ แขํงขันกีฬาภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล ประจ าปี 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสํงเสริมด๎านกีฬาและนันทนาการ 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

4.5) เปูาหมายท่ี 1 : วําด๎วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให๎เป็น “คนดีและมีความสุข”   

5. หลักการและเหตุผล 
การเลํนกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่ง ตัวช้ีวัดหนึ่งของ

คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การมีสุขภาพที่ดี ผลจากการเปล่ียนแปลงด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล๎อม รวมท้ัง
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได๎สํงผลกระทบตํอภาวะสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ท าให๎เกิดการ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีไมํถูกต๎องท้ังส้ิน เชํน การกินอาหารท่ีมีไขมันสูง ภาวะเครียด ขาดการออกก าลังกาย และ
อาจน าไปสํูปัญหายาเสพติด ซึ่งเราสามารถปูองกันได๎ด๎วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการสํงเสริมสุขภาพท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นยาท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์ เป็นกิจกรรมท่ีมุํงเสริมสร๎างนักเรียน
นักศึกษาให๎พัฒนารํางกาย และจิตใจ ให๎มีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคํานิยมท่ีพึงประสงค์ จึงเหมาะสมท่ีจะน าไป
ปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให๎มีคุณภาพทางด๎านรํางกาย และจิตใจ 
6.2) เพื่อสํงเสริมนักเรียนนักศึกษาให๎มีความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เชิงปริมาณ 
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 7.1.1) จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน และเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ  

 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 60 และเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาได๎เสริมสร๎างสุขภาพ และมีน้ าใจนักกีฬา 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษาใช๎เวลาวําให๎เป็นประโยชน์ และหํางไกลยาเสพติด 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ        
 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

     
3. ด าเนินการตามโครงการ         

 

    
4. สรุป ประเมินและรายงานผล          

 

   
9. งบประมาณ 50,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพรํางกายแข็งแรง และมีน้ าใจนักกีฬา 
10.2) นักเรียนนักศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ 
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โครงการ 73 

1. ช่ือโครงการ ปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  
  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด๎านปลูกฝังจิตส านึกด๎านการ 

 อนุรักษ์ธรรมชาติ 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

  - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได๎ด าเนินการให๎ผ๎ูเรียนมีจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมท้ังภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ตามท่ีรัฐบาลได๎มีนโยบายพัฒนาประเทศ เพื่อมุํงสํูสังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 

ภายใต๎แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรู๎   อยํางเทําทัน มีสุข

ภาวะท่ีดีอยูํในครอบครัวท่ีอบอุํน ชุมชนท่ีเข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ โครงการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ส่ิงแวดล๎อม เป็นกิจกรรมท่ีมุํงปลูกฝังให๎นักเรียนนักศึกษารักษ์ธรรมชาติ หํวงใยส่ิงแวดล๎อม ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติ

ของสํวนรวม เป็นทรัพยากรท่ีทุกคนต๎องรํวมใจกันรักษาให๎มีความอุดมสมบูรณ์สืบตํอไป 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1)  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให๎มีจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

 6.2)  เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ปีละน๎อยกวํา 2 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมปลูกจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ไมํน๎อย 
  กวําร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษารํวมอนรุักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 
  7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
9. งบประมาณ 5,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษารํวมอนรุักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
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โครงการ 74 
1. ช่ือโครงการ ลูกเสือวิสามัญ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 4.2) สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มติท่ี 2 ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน ข๎อ 2.7 การพัฒนาผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริหารสังคม จิตอาสาและ
กีฬา 
 4.3) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  มาตราท่ี 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 4.4) การประกันคุณภาพภายนอก ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
 4.5) สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแหํงประเทศไทย  
เปูาหมายท่ี 1 พัฒนาสมาชิกให๎เป็นคนดีและมีความสุข แผน 1.1 แผนเสริมสร๎างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตํอ
สังคม 
5. หลักการและเหตุผล 

การจักกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   เป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎จัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
พัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  โดยจัดกิจกรรมตํางๆ  เชํนทักษะลูกเสือระเบียบแถว และวิชาลูกเสือพิเศษ
วิสามัญ  ในช่ัวโมงกิจกรรม แตํบางกิจกรรมไมํสามารถจัดในช่ัวโมงกิจกรรมได๎  จึงมีความจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรม อยูํ
คํายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  เพื่อพัฒนาลูกเสือวิสามัญให๎เป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1)  เพื่อจัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรม ปีการศึกษา 2565 
 6.2)  เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญให๎ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตร 
 6.3)  เพื่อพัฒนานักศึกษา ปวช. 1 ให๎มีระเบียบวินัย 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 
  7.1.1) จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรม 3 วัน 2 คืน 
  7.1.2) จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมตามแนวปฏิบัติ พ.ส.น.อ. 
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 7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.2.1) ลูกเสือวิสามัญมีทักษะลูกเสือ มีระเบียบวินัย และคุณธรรม 
  7.2.2) พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาท่ีผํานการอยูํคํายพักแรม 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
 

9. งบประมาณ 35,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1) จัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมลูกเสือวิสามัญตามแนวปฏิบัติ พ.ส.น.อ.  

10.2) เพิ่มทักษะด๎านลูกเสือให๎กับนักเรียนนักศึกษา 
 10.3) พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีระเบียบวินัย และคุณธรรม 
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โครงการ 75 
1. ช่ือโครงการ คํายคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา,งานปกครอง,งานครูที่ปรึกษา  
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) นโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  มิติท่ี 2  ด๎านการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
4.2) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ปี 2556-2559 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยด๎วยหลักธรรมาภิบาล 

 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - กลยุทธ์ท่ี 5 ระบบการดูแลผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.3) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.3.1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   - ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด๎านการรักชาติ เทิดทูล  

  พระมหากษัตริย์ สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

 ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 4.3.2)  การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   - ตัวบํงช้ีท่ี 15  ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
ด๎วยกระแสโลกาภิวัตน์  และการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน สํงผลกระทบตํอคุณธรรม 

จริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนยุคใหมํท่ีมีพฤติกรรมขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมีจิต

อาสา และทุกปีการศึกษาจะมีนักเรียนนักศึกษาเข๎าศึกษาตํอ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 ซึ่งมาจากหลากหลายสถานศึกษา มีพื้นฐานจากครอบครัว และ

สังคมท่ีแตกตํางกัน จึงมีความจ าเป็นต๎องปรับตัวในการเข๎าสํูสังคมใหมํ ทางฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงเห็น

ควรจัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2564  เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา

ใหมํสามารถการด าเนินชีวิตในสถานศึกษาในแนวทางท่ีถูกต๎อง   

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อเสริมสร๎างและปลูกจิตส านึกท่ีดีแกํนักเรียนนักศึกษาใหมํ 
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6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษารู๎ถึงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 

7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1)  เปูาหมายเชิงปริมาณ  

 7.1.1) นักเรียนนักศึกษาใหมํ ระดับช้ัน ปวช. 1 ปวส.1 จ านวน 160 คน         

 7.1.2) ผ๎ูบริหาร และคณะครู เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 30 คน     

7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

 7.2.1) ผ๎ูบริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกท่ีดี รู๎ถึงกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎องกับ   

 สถานศึกษา 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  8.1) เชิงปริมาณ ร๎อยละของผ๎ูบริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ท่ีเข๎ารํวม 
  8.2) เชิงคุณภาพ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ระยะเวลา 

1. การขออนุมัติโครงการ เดือน  เมษายน  2565 

2. การแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือน  เมษายน  2565 

3. การด าเนินงานตามโครงการ เดือน  พฤษภาคม  2565 

4. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน เดือน  พฤษภาคม  2565 
 

10. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ป)ี 
 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 

11. งบประมาณ 30,000 บาท   
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

12.1) ผ๎ูบริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

 12.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกท่ีดี รู๎ถึงกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 
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โครงการ 76 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห๎องลูกเสือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มิติท่ี 2 คุณภาพผ๎ูเรียน ข๎อ 2.7  พัฒนาคุณภาพ

ผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ บริการสังคม จัดอาสาและกีฬา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการให๎การศึกษาแกํ
เด็กและเยาวชน เพื่อท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4.2) สอดคล๎องการประกันคุณภายใน  มาตรฐานท่ี 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็น
พลเมืองและพลโลก   
  - ตัวบํงช้ีท่ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์
สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 

4.3) สอดคล๎องกันการประกันคุณภาพภายนอก 
  - ตัวบํง ช้ีท่ี  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
  - ตัวบํงช้ีท่ี  15  ผลการพัฒนาคุณภาพครู   
5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากทุกปีการศึกษา  ห๎องลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ต๎องมีนักเรียนนักศึกษาเข๎ารับบริการทุก
วัน วิทยาลัยฯดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินดังกลําว  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ
องค์การวิชาชีพฯ จึงจัดโครงการนี้ช้ึนเพื่อท าความเข๎าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนโครงการและอบรมการเขียน
โครงการ 5 ดี 5 เกํง  ให๎แกํสมาชิกองค์การวิชาชีพ ฯ ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ และสมาชิกชมรมวิชาชีพตํางๆ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดโครงการดังกลําว 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให๎เป็นคนไทยยุคใหมํ เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข 

 6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมพัฒนาคนดี 5 กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาคนเกํง 5 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาคนดี คนเกํง และมีความสุข ไมํน๎อยกวํา ร๎อย 
 ละ 60 ทุกกิจกรรม 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข 
 7.2.2) นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เขียนโครงการ 
 

            
2.ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3.ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4.สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
 

9. งบประมาณ 30,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษารํวมกิจกรรมพัฒนาคนดี คนเกํง และมีความสุข 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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โครงการ 77 
1. ช่ือโครงการ Big Cleaning Day “วิทยาลัยสะอาดด๎วยมือเรา” 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  4.1.1)  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

4.2)  นโยบาย สอศ. 
  4.2.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษา 
  4.2.2)  มิติท่ี  2  ด๎านการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  ข๎อ  2.6  การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพการบริหารสังคม จิตอาสาและกีฬา 

4.3)  นโยบายการประกันคุณภาพภายใน 
  - มาตรฐานท่ี  6  ด๎านการปลูกจิตส านึกและสํงเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

4.4)  นโยบายการประกันคุณภาพภายนอก ตัวบํงช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ จุดเดํน
ของสถานศึกษา 

4.5) องค์การวิชาชีพเปูาหมายท่ี 1 การพัฒนาสมาชิกให๎เป็นคนดีและมีความสุข (5) แผนการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎วยอาชีวศึกษาให๎เป็นผ๎ูท่ีมีความรู๎ ความสามารถ ในด๎านเทคโนโลยีขณะเดียวกับ
ต๎องเสริมสร๎าง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา  กลําวด๎วยต๎องมีทักษะพื้นฐาน  การส่ือสาร 
คุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพกิจกรรม 5 ส ท่ีประกอบด๎วย การ
สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร๎างนิสัย ถือวําเป็นเทคนิคหรื อวิธีการจัดปรับปรุงสถานท่ีท างานให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานปลอดภัยและคุณภาพงาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหนํวยงาน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา  รํวมพัฒนาห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ให๎มีความเหมาะสม  ในการเรียนการ
สอน 

6.2) เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึก  ทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยในการท างาน 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
9. งบประมาณ 10,000 บาท   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
10.2) นักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยในการท างานรํวมกัน 
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โครงการ 78 
1. ชื่อโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
  4.1.1)  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

4.2) นโยบาย สอศ. 
  4.2.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษา 
  4.2.2)  มิติท่ี 2 ด๎านการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ข๎อ  2.6 การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพการบริหารสังคม จิตอาสาและกีฬา 

4.3) นโยบายการประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานท่ี 6 ด๎านการปลูกจิตส านึกและสํงเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

4.4) นโยบายการประกันคุณภาพภายนอก  ตัวบํงช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ จุดเดํน
ของสถานศึกษา 

4.5) องค์การวิชาชีพเปูาหมายท่ี 1 การพัฒนาสมาชิกให๎เป็นคนดีและมีความสุข (5) แผนการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนด๎วยอาชีวศึกษาให๎เป็นผ๎ูท่ีมีความรู๎  ความสามารถ ในด๎านเทคโนโลยีขณะเดียวกับ
ต๎องเสริมสร๎าง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา  กลําวด๎วยต๎องมีทักษะพื้นฐาน  การส่ือสาร  
คุณธรรมจริยธรรม  รวมท้ังเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพกิจกรรม  5  ส  ท่ีประกอบด๎วยการ
สะสาง  สะอาด สะดวก สุขลักษณะ  และสร๎างนิสัย  ถือวําเป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดปรับปรุงสถานท่ีท างานให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานปลอดภัยและคุณภาพงาน  อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหนํวยงาน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา  รํวมพัฒนาห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ให๎มีความเหมาะสม  ในการเรียนการสอน 
6.2) เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึก  ทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยในการท างาน 

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

 7.1.1) จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีละน๎อยกวํา 4 กิจกรรม 
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 7.1.2) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 60 
   7.2) เชิงคุณภาพ 

 7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 7.2.2) สร๎างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ 
 

            
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3. ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4. สรุป ประเมินและรายงานผล           

 

  
 

9. งบประมาณ 5,000 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
10.2) นักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดี มีระเบียบวินัยในการท างานรํวมกัน 
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โครงการ 79 
 

1. ชื่อโครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
         4.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
         4.2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน   
   มาตรการ สร๎างผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
         4.3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพภายใน)  

  - ตัวบํงช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด๎านปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์

ธรรมชาติ 

4.4) มาตรฐานด๎านการอาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีของ สมศ. 

 - ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
จิตอาสาคือ ผ๎ูท่ีมีจิตใจเป็นผ๎ูให๎ อาจจะเป็นการให๎ส่ิงของให๎เงิน ให๎ความชํวยเหลือ ด๎วยก าลังแรงกาย 

แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมีแม๎กระท่ังเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํให๎แกํสํวนรวมงานจิตอาสาเป็นอีก

ชํองทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให๎เยาวชนคนรุํนใหมํให๎มีความเข๎าใจเอื้อเฟื้อ หันมาท ากิจกรรมเพื่อสังคม

มากขึ้นเพราะงานจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีให๎เยาวชนได๎หันมาท าความเข๎าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้นอันจะเห็นได๎จาก

ในปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังครอบครัวชุมชนและสังคม ดังนั้นหากไมํรีบแก๎ไขให๎ทั นทํวงที 

สังคมก็จะตกอยูํภายใต๎ความสับสนวุํนวายซึ่งไมํใชํเรื่องดีนัก แตํการสร๎างจิตสาธารณะให๎เกิดขึ้นในหมูํเยาวชนได๎มาก

เทําไร สังคมแหํงการบํงบันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเทํานั้น นอกจากจะชํวยให๎เยาวชนเหลํานี้ได๎ปลดปลํอยพลังท่ีมีใน

ตนเองแล๎ว ยังเป็นการสร๎างคุณลักษณะให๎มีผลดีตํอสังคมอีกด๎วย  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อสร๎างจิตส านึกในด๎านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให๎แกํนักเรียน นักศึกษา และฝึกกิจกรรมจิต

สาธารณะอยํางตํอเนื่อง 
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 6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยํางคํอนข๎างถาวร และมีพื้นฐานในการ

อยูํรํวมกันกับสังคมอยํางเป็นสุข  

7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

7.1.1) นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 500 คน  
   7.2) เชิงคุณภาพ 

7.2.1) นักเรียนนักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจความเป็นนักเรียนจิตอาสา และสามารถอยูํรํวมกันในสังคม
ได๎เป็นสุข 
8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เขียนโครงการ              
2. ขออนุมัติโครงการ              
3. ด าเนินการตามโครงการ              
4. สรุป ประเมินและรายงานผล              
 

9. งบประมาณ 3,500 บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1) นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกกิจกรรมจิตอาสา และเป็นผ๎ูมีพฤติกรรมจิตสาธารณะสามารถปฏิบัติได๎จริง 
10.2) นักเรียนนักศึกษามีจิตสาธารณะมีคุณลักษณะเป็นผ๎ูน าและมีพฤติกรรมด๎านจิตอาสา 
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โครงการ 80 
1. ช่ือโครงการ ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (Echo VE) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ฝุายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
  4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพก าลังคนด๎านวิชาชีพให๎มีสมรรถนะด๎านเทคโนโลยี 
  4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัย เทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 

- พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาผ๎ูเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูใช๎ 

  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
5. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประเทศไทยได๎มีการเรียนรู๎และพัฒนาการใช๎ภาษาตํางๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล
ท่ีใช๎ในการส่ือสารท่ัวโลก ดังนั้น การให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎ศึกษาเรียนรู๎ทักษะท้ังส่ีด๎าน ได๎แกํ การฟั ง การพูด     
การอําน และ การเขียนภาษาอังกฤษ ผํานแอปพลิเคชัน Echo VE เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกภาษาอังกฤษได๎ทุกท่ี
ทุกเวลาท่ีต๎องการจะฝึกภาษาอังกฤษ 
  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได๎เห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในสายอาชีพ เพราะต๎องใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการส่ือสาร จึงได๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก๎าวสํูอาชีพ 
โดยการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด๎าน ผํานสมาร์ทโฟน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎แอปพลิเคชัน Echo VE 

6.2) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

        6.3) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได๎ 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 

- จ านวนผ๎ูเข๎ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 

  7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-  ความพึงพอใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องตํอโครงการการฯ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 

- จ านวนผ๎ูเข๎ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 

  8.2) เชิงคุณภาพ 
-  ความพึงพอใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องตํอโครงการการฯ 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Flow chart) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

- นักเรียน  นักศึกษาท่ีเข๎ารับการอบรมจ านวน 150 คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
เดือนตุลาคม 

 

 

 

Plon 

ตรวจสอบความ
ต้องการของระบบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

เขียนโครงการ 

ขออนุมัติโครงการ 

Do 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผน 

สรุปและรายงานผล 

Check 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยและ

ประสิทธิภาพตามแผน 

Act 

ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
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12. งบประมาณ   2,000 บาท  

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

รายการ 
งปม. บกศ. 

อุดหนุน        
ขั้นพื้นฐาน 

เรียนฟรี 15 ปี 

- คําตอบแทน - - - -  
- คําใช๎สอย 20,000 - - -  
- คําวัสดุ 5,000 - - -  

รวม 25,000 - - -  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1) ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎แอปพลิเคชัน Echo VE 

13.2) ผ๎ูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

      13.3) ผ๎ูเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได๎ 
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โครงการ 81 

1. ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM Education) ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ ฝุายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
- พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีและงานวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM 

Education)  ของผ๎ูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประโยชน์ในด๎านอื่นๆ 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมตํอยอดสํูเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
5. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาการและวิชาการและวิชาชีพในปัจจุบัน กิจกรรมส าคัญท่ีสุดท าให๎ผ๎ู เรียน เกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ และมีทักษะการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก๎ปัญหาศึกษาและศึกษาองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง คือการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ และสะเต็มศึกษา(STEM Education) กิจกรรมดังกลําว 
ผ๎ูเรียนบรรลุจุดประสงค์ของแตํละวิชาท่ีเกี่ยวข๎อง และสามารถน าองค์ความรู๎ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิด
ประโยชน์ในวิชาชีพของตนเองการค๎นคว๎าทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนในท๎องถิ่น โดยบูรณาการความรู๎ พัฒนางานและจัดเป็นช้ินงานในรูปงานวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อจัดท าโครงการวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM Education)และด าเนินการประกวดโครงการวิจัย 
สะเต็มศึกษา(STEM Education)ระดับจังหวัดประจ าปีการศึกษา 2565 
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6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู๎ ท่ีค๎นพบด๎วยตนเองไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ตํอวิชาชีพของ
ตนเอง 

6.3) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก๎ปัญหา
และศึกษาองค์ความรู๎ด๎วยตนเองรวมท้ังวัสดุจากธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
   7.1) เชิงปริมาณ 
     7.1.1) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแตํเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

 7.1.2) โครงการวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM Education)ระดับปวช. 1 ช้ินงาน 
  7.1.3) โครงการวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM Education)ระดับปวส. 1 ช้ินงาน 
    7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.2.1) มีการจัดประกวดโครงการวิจัยสะเต็มศึกษา(STEM Education) ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/และแหล่งที่มา/สถานที่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ห ม า ย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.เขียนโครงการ 
 

            
2.ขออนุมัติโครงการ 

 

            
3.ด าเนินการตามโครงการ 

 

            
4.สรุป ประเมินและรายงานผล     

 

     
 

  
 
9. งบประมาณ 3,000  บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1) นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ 
    10.2) นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
   10.3) นักเรียนนักศึกษามีความเป็นผ๎ูน า มีน้ าใจตํอสังคมสํวนรํวม 
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โครงการ 82 
1. ช่ือโครงการ วันสุนทรภูํคํูวันภาษาไทย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์  /ฝุายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
4.1) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาก าลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการ 
- พันธกิจท่ี 4 เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนในระบบและนอกระบบโดยเน๎นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล   

ภาษาไทยเป็นท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนแตํในปัจจุบันภาษาไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปมีการน าส านวน
ภาษาตํางประเทศเข๎ามาพูดประพนธ์ปัญหาเหลํานี้หากไมํเรํงแก๎ไขนับวันภาษาไทยก็จะเสียหายมากขึ้นในการนี้จึงจัด
โครงการดังกลําวเพื่อให๎เห็นถึงความส าคัญของภาษาไทยปลูกฝังให๎นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งในภาษาไทยอันเป็นการ
ชํวยสํงเสริมวิชาภาษาไทยให๎ด าเนินอยํางได๎ผล 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาตระหนักในความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
6.2) เพื่อสํงเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภูํเยาวชนและบุคคลท่ัวไปเข๎าใจและตระหนักถึง

คุณคําของวัฒนธรรม  
7. เป้าหมายของโครงการ  
 7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ร๎อยละ 80 มีความรู๎จากการเข๎าชมนิทรรศการและมี
สํวนในกิจกรรม 
 7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนนักศึกษาได๎รับความรู๎และเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาไทย 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ  

- นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์เข๎ารํวมและมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 
8.2) เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนนักศึกษาได๎รับความรู๎และกล๎าแสดงออกในการส่ือสารภาษาไทยอยํางถูกต๎อง 
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9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
9.1) วิธีการด าเนินการ 
9.2) ขออนุญาตด าเนินโครงการ 
9.3) แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
9.4) ด าเนินงานตามโครงการ 
9.5) ประเมินผลโครงการ 
9.6) สรุปผลรายงานการปฏิบัติงาน 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 

กรกฎาคม 2565 
12. งบประมาณ  3,500 บาท 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเส่ียง  ความรํวมมือในการสํงตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมประกวดในกิจกรรมตํางๆ 
การบริหารความเส่ียง  ขอความรํวมมือจากหัวหน๎าแผนกวิชาตํางๆในการสํงตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข๎า

ประกวด 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1) นักเรียนนักศึกษามีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
14.2) นักเรียนนักศึกษามีสํวนรํวมสํงเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
14.3) นักเรียนนักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม  
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โครงการ 83 
 

1. ชื่อโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   
2. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล    

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังตํอไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให๎เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช๎วิธีการปลูกฝังให๎เด็กเห็นความงดงาม 
ความสนใจ และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณตํอไป การให๎วิธีสอน การอบรมและให๎ความรู๎สึก
กลัววํา  หากไมํอนุรักษ์แล๎วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกํตนเอง  จะท าให๎เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแกํ
ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได๎ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ังงาน   
“สวนพฤกษศาสตร์วิยาลัย” เพื่อเป็นส่ือในการสร๎างจิตส านึกด๎านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให๎เยาวชนนั้นได๎ใกล๎ชิดกับ
พืชพรรณไม๎ เห็นคุณคําประโยชน์ ความสวยงาม อันจะกํอให๎เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณตํอไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหลํงท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนิดตํางๆ ทีมีชีวิ ต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยํางพรรณไม๎รักษาสภาพ  พันธุ์พืชท่ีท าการรวบรวมไว๎นั้นจะเป็นแหลํงข๎อมูล
และการเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับพันธุ์ไม๎  นอกจากนี้สามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของวิทยาลัย  โดยมีองค์ประกอบดังกลําว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์วิยาลัยใช๎ในวัตถุประสงค์
ดังกลําว  อีกท้ังใช๎ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาตํางๆ 
จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน๎นให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงได๎มีการประชุมหารือ และเห็นพ๎องต๎องกันท่ีจะ
สนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยาลัยท่ีจัดสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติท่ีรํมรื่นสวยงามและ
เป็นวิทยาลัยท่ีมีพรรณไม๎ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  วิทยาลัยได๎เอาใจใสํดูแลพรรณไม๎เป็นอยํางดีแตํยังขาดการสร๎าง
จิตส านึกให๎เยาวชนมีความรักความรํมรื่นสวยงามของพรรณไม๎เทํ าท่ีควรจึงมีแนวคิดสอดคล๎องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได๎สมัครเข๎า
รํวมโครงการดังกลําว 
 สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย คือแหลํงรวบรวมพืชพรรณไม๎ตําง ๆ ท่ีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม  ใน
สภาพที่คล๎ายกับถ่ินอาศัยเดิมใช๎เป็นแหลํงข๎อมูลเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับพืชพรรณได๎ เป็นท่ีพักผํอนหยํอนใจ  เพื่อเป็น
ส่ือให๎เยาวชนนั้นได๎ใกล๎ชิดกับพืชพรรณไม๎ เห็นคุณคําประโยชน์  ความสวยงาม อันกํอให๎เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตํอไป  นอกจากนี้กิจกรรมท้ังหลายสามารถด าเนินการได๎ในพื้นท่ีวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค๎นคว๎าและการเรียนการสอนวิชาตําง ๆ  
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4. วัตถุประสงค์โครงการ 
 4.1) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าและการเรียนการสอนวิชาตําง ๆ โดยมุํงให๎นักเรียนสร๎างองค์ความรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง และ เกํง  ดี  มีความสุข 
 4.2) เพื่อให๎นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยเข๎าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 
 4.3) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยรํวมมือ  รํวมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท๎องถิ่น  
 4.4) เพื่อให๎มีระบบข๎อมูลพันธุกรรมพืชท่ีมีอยูํในวิทยาลัย 
 4.5) เพื่อเป็นแหลํงศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพชืท๎องถิ่น  
 4.6) เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในวิทยาลัยให๎มากขึ้น 
 4.7) เพื่อเป็นแหลํงสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให๎เกิดแกํเยาวชน 
5. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได๎เข๎ารํวมโครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Out Come)  
 สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาค๎นหาความรู๎เพิ่มเติมในเรื่องพรรณไม๎ท่ีมีอยูํภายในบริเวณพื้นท่ี วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนดิษฐ์ 
7. เป้าหมาย  (ระบุเวลา , สถานที่,ปริมาณงาน)  
 เชิงปริมาณ   : นักเรียน นักศึกษา ได๎เข๎ารํวมโครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     
 เชิงคุณภาพ  : สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  บริเวณพื้นท่ีหลังพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1) จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชท๎องถิ่นที่มีอยูํในวิทยาลัย 
 9.2) จัดหาพืชหายาก  พืชท๎องถิ่น ปลูกเพิ่มในพื้นท่ีวิทยาลัยอยํางน๎อย  20  ชนิด 
 9.3) จัดท าปูายทะเบียนพันธุ์ไม๎ให๎ครบทุกต๎น 
 9.4) จัดท าจุลสารเอกสารสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยออกอยํางน๎อย เดือนละ  1  ฉบับ 
 9.5) สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชแกบํุคลากรในโรงเรียน 
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัด  หนํวยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ านวน 150 คน คน 

เชิงคุณภาพ สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สร๎างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์พนัธุ์พืช 

คน 

เชิงเวลา 1/2565 ปีการศึกษา 

เชิงคําใช๎จําย    10,000 บาท 
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11. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

  ขั้นเตรียมการ 

     1. ขออนุมัติโครงการ                                                       
     2. ช้ีแจงและเชิญชวนให๎บุคลากรตําง ๆ ในโรงเรียน เห็น
ความส าคัญของการจัดท าสวน    พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
     3. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
     4. ออกค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

 

 
กรกฎาคม  2565 
กรกฎาคม  2565 

 
กรกฎาคม  2565
สิงหาคม  2565 

 

 

ขั้นด าเนินการ 
1. แบํงกลํุมนักเรียนศึกษาและส ารวจพันธุกรรมพืชใน

โรงเรียน 
2. จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
3. จัดหาและปลูกพืชท๎องถิ่นและพืชหายาก 
4. จัดท าตัวอยํางพืช 
5. จัดท าทะเบียนพืช และ ปูายช่ือ 
6. จัดท าสมุดบันทึกข๎อมูลพรรณไม๎ 
7. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

เดือนละ 1 เลํม 
การเรียนการสอนบูรณาการเกิดขึ้นทุกกลํุมสาระวิชา 
ขั้นติดตามประเมินผล 
ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการ เดือน

ละ 1 ครั้ง 

 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการ เดือน

ละ 1 ครั้ง 

 

ตลอดปีการศึกษา 
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12. ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิด 
 12.1) งบประมาณไมํเพียงพอ 
 12.2) บุคลากรบางคนอาจไมํเข๎าใจและอาจให๎ความรํวมมือน๎อย 
 12.3) การบ ารุงรักษา รดน้ า ใสปุ๋ย อาจจะไมํเพียงพอ 
 12.4) การรํวมมือจากบุคลากรทุกฝุายอาจมีปัญหา 
 12.6) การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอาจเกิดขึ้นได๎เป็นบางสํวน 
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โครงการ 84 
1. ชื่อโครงการ เรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและห๎องสมุด ฝุายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 4.1) แผนการศึกษาแหํงชาติ  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.2) ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 

5. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา มีปัจจัยสนับสนุนให๎เกิดความส าเร็จ เชํน นักเรียนนักศึกษา 

สถานประกอบการ ผ๎ูปกครอง สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยครูผ๎ูสอน รวมไปถึง ส่ือท่ีใช๎ในการจัดการ

เรียนการสอน ซึ่ง งานวิทยบริการและห๎องสมุด ได๎มีการส ารวจและจัดซื้อหนังสือในรายวิชาท่ีเปิดสอน ให๎กับนักเรียน

นักศึกษาตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี และให๎ครูผ๎ูสอนแตํละทํานมีการแจกจายหนังสือยืมเรียนให๎กับนักเรียน

นักศึกษา โดยมีการตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาระดับทักษะฝีมือระดับต๎นหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อแจกจํายหนังสือเรียนให๎กับนักเรียนนักศึกษา โดยไมํเสียคําใช๎จําย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน  

6.2) เพื่อลดภาระคําใช๎จํายเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนของผ๎ูปกครอง 
6.3) เพื่อใหน๎ักเรียนได๎รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 

7. เป้าหมายของโครงการ 

 7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ   
  - นักเรียนทุกคนได๎รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร๎อยละ 100 
 7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
  - นักเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ส าหรับรายการหนังสือเรียน ท่ีภาครัฐให๎การ
สนับสนุน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 8.1) เชิงปริมาณ 
        - นักเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ส าหรับรายการหนังสือยืมเรียน 
 8.2) เชิงคุณภาพ 
  - ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นเตรียมการ   
1 ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. 2564 ผ๎ูอ านวยการ 
2 ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ ต.ค. 2564 ครูมีนฑิตา 
3 จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน ต.ค. 2564 ครูมีนฑิตา 
 ขั้นด าเนินการ   
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบมายงาน พ.ย. 2564 ผ๎ูอ านวยการ 
2 ด าเนินงานตามโครงการ  คณะครู 
 1. ประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจให๎แกํผ๎ูเกี่ยวข๎อง

ทุกฝุาย 
พ.ย. 2564 คณะครู 

 2. แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ พ.ย. 2564 ผ๎ูอ านวยการ 
 3. ด าเนินการกิจกรรม 

3.1 จํายหนังสือเรียนฟรี  

- ส ารวจหนังสือ ทุกแผนกท่ีขาด ช ารุด                      
จากปีท่ีแล๎ว ต๎องการเพิ่มเติม 

- ส ารวจหนังสือใหมํท่ีจัดให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร 

- การส่ังซื้อหนงัสือกับส านักพิมพ์ 

- ทุกแผนกหนังสือ มอบให๎นักเรียน  

 

พ.ย. 2564 

- แผนกวิชาชํางยนต ์
- แผนกวิชากํอสร๎าง 
- แผนกวิชาชํางไฟฟูาก าลัง 
- แผนกวิชาชํางกลโรงงาน 
- แผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- แผนกวิชาการบัญชี 

- แผนกวิชาการโรงแรม 
- แผนกสามัญ-สัมพันธ์ 

 4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค. 2564 ครูมีนฑิตา 
 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล   

1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม นิเทศ 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2564 ผ๎ูอ านวยการ 
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ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท า
แฟูมโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 

ก.ย. 2565 ครูมีนฑิตา 

3 รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี ก.ย. 2565 ครูมีนฑิตา 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      นักเรียนนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) 
      ต้ังแตํ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 35,000 บาท 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

13.1) ความเส่ียง 
- ผ๎ูท่ีมารับหนังสือเรียนภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 

13.2) การบริหารความเส่ียง 
  - มีมาตรการการปูองกันการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 และบริการสํงไปรษณีย์  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
14.1) นักเรียนได๎รับหนงัสือเรียน โดยไมํเสียคําใช๎จําย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน  

14.2) ชํวยลดภาระคําใช๎จํายเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนของผ๎ูปกครอง 
14.3) นักเรียนได๎รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
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โครงการ 85   

1. ชื่อโครงการ สัปดาห์ห๎องสมุด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์วิทยบริการและห๎องสมุด  ฝุายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

4.2) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักพลวัตของโลก Dynamic และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล๎อม 

- พันธกิจ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํูสถานศึกษาธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล    

ห๎องสมุดเป็นสํวนหนึ่งในแหลํงเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งซึ่งก าหนดไว๎

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542  เพื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสํงเสริมให๎มีความรู๎มากขึ้น

และการอํานและรู๎จักค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์รู๎จักเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง

ตํอเนื่องจึงได๎จัดท าโครงการสัปดาห์ห๎องสมุดให๎นักเรียนนักศึกษา  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู๎และเป็นผ๎ูแสวงหาความรู๎อยูํเสมอ 

6.2) เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีความสนใจและความกระตือรือร๎นท่ีจะศึกษาความรู๎จากห๎องสมุด 

6.3) เพื่อเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของนักเรียนนักศึกษา 

7. เป้าหมายของโครงการ    

 7.1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 

 7.2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนนักศึกษาเป็นผ๎ูท่ีรักการแสวงหาความรู๎และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 



218 
 

- นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการและเห็นความส าคัญของการศึกษาเรียนรู๎ด๎วย

ตนเอง 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  8.1) เชิงปริมาณ  

   - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

8.2) เชิงคุณภาพ   

- นักเรียนนักศึกษาเป็นผ๎ูท่ีรักการแสวงหาความรู๎อยูํตลอดเวลา 

9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

9.1) ศึกษาข๎อมูลและขออนุมัติโครงการ 

9.2) ด าเนินการ 

9.3) ติดตามประเมินผล   

9.4) สรุปและรายงานผล 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ร๎อยละ 80 เข๎ารํวมโครงการ 

11. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ป)ี 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

12. งบประมาณ  5,000 บาท 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเส่ียง  ความรํวมมือและความสนใจของนักเรียนนักศึกษา 

การบริหารความเส่ียง  จัดประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1) นักเรียนนักศึกษารู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ศึกษาความรู๎ด๎วยตนเองและพัฒนาตนเองอยําง

ตํอเนื่อง 

14.2) นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู๎รักการอํานและแสวงหาความรู๎อยูํเสมอ  
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โครงการ 86 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ 
 2.1) รองผ๎ูอ านวยการฯ ฝุายบริหารทรัพยากร 
 2.2) หัวหน๎างานบุคลากร 
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1) ยุทธศาสตร์ สํูการปฏิบั ติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์                        
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) 

- นโยบายท่ี 2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา                      
ด๎านอาชีวศึกษา 
 3.2) แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปี 2560 - 2563 

- พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผ๎ูเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภา พครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

อยํางมีคุณภาพ 
 3.3) มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ (การประกันคุณภาพภายใน) 

- มาตรฐานท่ี 2  ด๎านการบริหารจัดการการศึกษา  ตัวบํงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด๎านบุคลากร 
 3.4) การประกันคุณภาพภายนอก (รอบ 4)  

- ด๎านคุณภาพครู/อาจารย์  ตัวบํงช้ีท่ี 8 ครู/อาจารย์ ได๎รับการเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์            
และตัวบํงช้ีท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. หลักการและเหตุผล 
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน๎าท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรค 4 
บัญญัติวํา "การศึกษาท้ังปวงต๎องมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได๎ ตามความถนัด
ของตนและมีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ" และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๔ จ. ด๎านการศึกษา (๓) บัญญัติวํา "ให๎มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ให๎ได๎ผ๎ูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ ความสามารถอยํางแท๎จริง ได๎รับคําตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไก MV vdA สร๎างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผ๎ูประกอบวิชาชีพครู"นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยัง
ได๎มุํงเน๎นกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสํงผลให๎เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะกํอให๎เกิดป ระโยชน์ตํอผ๎ูเรียน 
ประชาชนอยํางมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรม โดยกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน ให๎ความส าคัญกับการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎
พัฒนาความรู๎และทักษะให๎เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าท่ีตลอดจนพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพของตนเอง
อยํางตํอเนื่อง โดยมีการปรับปรุงด๎านกลไก และระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพ
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ประสิทธิภาพและมีความก๎าวหน๎าในการประกอบอาชีพ ซึ่งได๎ก าหนดขั้นตอนการปฏิรูป เพื่อการปรับปรุงระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๕)และการพัฒนาระบบกลไกในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีได๎รับการปรับปรุงใหมํ และการคงวิทยฐานะของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นสํวนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
คําตอบแทนท่ีเหมาะสมระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ประกอบกับ
แผนการศึกษาแหํงชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัด
การศึกษาได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 
โดยพัฒนาระบบการประเมินต าแหนํงและวิทยฐานะส าหรับต าแหนํงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ด ารงไว๎ซึ่งความรู๎ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเช่ียวชาญในต าแหนํงและวิทยฐานะท่ีได๎รับการบรรจุและ
แตํงต้ังดังนั้น เพื่อให๎การประเมินวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูร การเช่ือมโยงกัน
อยํางเป็นระบบ โดยมุํงเน๎นให๎ข๎าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการ ช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับประยุกต์  แก๎ไขปัญหา  ริเริ่ม  พัฒนา  คิดค๎น  ปรับเปล่ียนและสร๎าง  การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู๎ 
ท่ีสํงผลตํอผลลัพธ์การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน เพื่อยกระดับและขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรม สอดคล๎อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส านักงาน ก.ค.ศ. 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1) เพื่อให๎การประเมินวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณา การเช่ือมโยงกัน
อยํางเป็นระบบ 
  5.2) เพื่อให๎ให๎ข๎าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการ ช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับประยุกต์  แก๎ไขปัญหา  ริเริ่ม  พัฒนา  คิดค๎น  ปรับเปล่ียนและสร๎าง การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู๎ 
ท่ีสํงผลตํอผลลัพธ์การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
  5.3) เพื่อยกระดับและขับเคล่ือมคุณภาพการศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรม สอดคล๎องกับเจตนารมณ์                   
ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ 
6. เป้าหมาย 
  6.1) ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
  6.2) สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

6.3) ปริมาณงาน 
    6.3.1) เชิงปริมาณ   

 - ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
    6.3.2) เชิงคุณภาพ   

 - ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการ ช้ันเรียน  ท่ีมี
ประ สิทธิภาพ  สามารถปรับประยุ ก ต์   แก๎ ไ ขปัญหา  ริ เริ่ ม   พัฒนา  คิด ค๎น   ปรับ เป ล่ียนและสร๎ า ง                                   
การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู๎ ท่ีสํงผลตํอผลลัพธ์การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
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6. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2564 2565 หมายเหตุ 

ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.  
1. ขออนุมัติโครงการ                 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการ                 
3. ด าเนินงาน                 

4. 
ติดตามประเมินผลและ
รายงาน 

                

7. งบประมาณ  30,000 บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1) บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   
  8.2) บุคลากรท่ีได๎รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถน ามาขยายผลให๎กับผ๎ูอื่น 
9. ผลผลิต 
  ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
10. ผลลัพธ์ 

ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มีความรู๎ความเข๎าใจในวิชา งานท่ีรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โครงการพิเศษ  
(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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โครงการ 87 
1. ช่ือโครงการ ท าบัตรนักเรียนนักศึกษา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสบนความเสมอภาค และเท่าเทียมทางสังคม 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล 
   - นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
  4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  4.5) ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมาธิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
    กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง 
5. หลักการและเหตุผล 

        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นสถานศึกษาท่ีได้ยอมรับในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละปีการศึกษา จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้การบริการ
จัดการเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรในการใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีวิทยาลัยจัดขึ้น 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  ทุกสาขาวิชา 
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  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ได้น าบัตรไปใช้ในการยืมหลังสือห้องสมุดวิทยาลัยฯ 
การค้นหาข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
  8.2) เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา  
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 9.1) ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 9.2) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
 9.3) จัดสถานท่ีและด าเนินการ 
 9.4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
  นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  ทุกสาขาวิชา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 35,000 บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  13.1) นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 มีบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา 
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โครงการ 88 
1. ช่ือโครงการ ประชุมผู้ปกครอง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
  4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคนดีท่ีมีคุณภาพสู่สังคม 

- พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และลดจ านวน
ผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

    กลยุทธ์ที่ 1 การเยี่ยมบ้านและเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. หลักการและเหตุผล 
          ในการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา มีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จหลายประการ เช่นนักเรียน 
นักศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ปัจจัยท่ีกล่าวมาในข้างต้นจะต้องรับรู้ 
รับทราบ และมีความเช่ือมั่น ศรัทธาในการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา มีความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการจัดการศึกษา ระบบด่ังกล่าว การจัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้
ผู้ปกครองมีความรู้ ความใจ และเกิดความเช่ือมั่นในการจัดการเรียน การสอน และเกิดการขยายผล ในโอกาส
ต่อไป 
          นอกจากนี้ การจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท างานและสร้างความ
เข้าใจระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการจัดการเรียน การสอนจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ระบบและวิธีการจัดการอาชีวศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีการจัดการประชุมแบบมีส่วน
ร่วมของประชาคม สถานศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  โดยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา 

    6.2) เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา 
    6.3) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เชิงปริมาณ 

- นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับช้ัน  
   7.2) เชิงคุณภาพ 

- ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา 
- นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ออกเรียนกลางคันน้อยลง 

8. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เ ขี ยน โ คร ง ก า ร /อนุ มั ติ
โครงการ 

            

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ             
3.ด าเนินการตามโครงการ             
4.สรุป ประเมินและรายงาน
ผล 

            

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
           เดือนพฤษภาคม 2565 
10. งบประมาณ 10,000 บาท  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

11.1) ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา 
        11.2) เกิดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา 
          11.3) สามารถน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
          11.4) ลดปัญหานักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคัน 
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โครงการ 89 
1. ช่ือโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
 4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที12 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ 
 4.3) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ. 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมในด้านการ 
     อาชีวศึกษา  
 4.4) ยุทธศาสตร์วิทยาลัย เทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

- พันธกิจท่ี 4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบและนอกระบบโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี และทวิศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ วิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล 
 การก้าวสู่โลกของการศึกษาและอาชีพนั้น  ข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้เข้าใจ
ตนเอง  ส่ิงแวดล้อม  และสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจฉิมนิเทศ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา  เมื่อจบการศึกษาแต่ละขั้นในสถานศึกษา ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงสภาวะ
การแข่งขันในโลกแห่งอาชีพ เล็งเห็นถึงความส าคัญของอนาคตของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะเข้าใจเรียนทางอาชีพ 
ท้ังนี้ นักเรียน นักศึกษาจะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  ต้องเป็นผู้เรียนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ประกอบอาชีพ ในสถานะปัจจุบัน วิธีการสมัครงาน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 
6.2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษามีความภูมิใจในสถานศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษา 
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7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ระดับช้ัน  ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้า
ร่วมกิจกรรม   

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรม   
7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลและแนะแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อหรือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ 
  - มีนักเรียนนักศึกษา สามารถเลือกสถานท่ีจะศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาเลือกอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม และประสบความส าเร็จในการท างาน  
  8.2) เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม  
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

9.1) ขออนุมัติโครงการ 
9.2) การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
9.3) การด าเนินงานตามโครงการ 
9.4) รายงานผลการด าเนินงาน 

10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชา  
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

ช่วงเดือนมีนาคม 2565 
12. งบประมาณ   150,000 บาท  
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1) ความเส่ียง ไม่รู้จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาท่ีแน่นอน 
 13.2) การบริหารความเส่ียง ต้องเช็คยอดนักเรียนนักศึกษาท่ีจบให้แน่นอนเมื่อใกล้ถึงวัน 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1)  นักเรียนนักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และอาชีพ    
14.2)  นักเรียนนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
14.3)  นักเรียน นักศึกษามีความอดทน มีระเบียบและความเข้าใจอันดีต่อวิทยาลัยฯ 
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โครงการ 90 
1. ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล  
   - นโยบายท่ี 5 สาธารณสุข 
   4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสรรถนะด้านเทคโนโลยี 
  4.5) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

- พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

  กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง   
5. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจะเน้นหนักในด้านทักษะวิชาการ แล้วอีกด้านหนึ่งท่ีส าคัญในการเรียนการ
สอนก็คือ สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา      
ท่ีเข้าทดสอบเพื่อป้องกันยาเสพติดท่ีอาจมีขึ้นในสถานศึกษา และสนองนโยบายของรัฐท่ีจะลดปริมาณนักเรียน
นักศึกษาท่ีติดยาเสพติด 
6. วัตถุประสงค์ 
      6.1) เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
      6.2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีตรวจพบสารเสพติดได้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
7. เป้าหมายของโครงการ 
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - จ านวนนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 
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  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - รายงานผลโครงการ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ  
   - นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น 
  8.2) เชิงคุณภาพ 
   - รายางานผลการตรวจสุขภาพ 
 9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  9.1) เขียนโครงการ 
  9.2) ขออนุมัติโครงการ 
  9.3) ด าเนินการตามโครงการ 
  9.4) สรุป ประเมินและรายงานผล 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
      10.1) นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
      ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 50,000 บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1) สุขภาพของนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
     13.2) นักเรียน นักศึกษาท่ีตรวจพบสารเสพติดได้เข้ารับการบ าบัดรักษาทันท่วงที 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



231 
 

โครงการ 91 
1. ชื่อโครงการ ประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ     

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 โครงการภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  4.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตน 
  4.2) นโยบาลรัฐบาล  
   - นโยบายท่ี 5 สาธารณสุข 
   4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
  4.4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี สอศ.   
   - ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  4.5) ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และลด
จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 

  กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างภูมิต้านทานให้กับผู้เรียนและระบบคัดกรอง   
5. หลักการและเหตุผล 
        เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิต
ท่ีดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุแต่ในปัจจุบันก็ยังอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนส่ิงนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาท่ีดีขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรทุกคน-นักเรียน 
6. วัตถุประสงค์ 
       6.1) เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
       6.2) เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
7. เป้าหมายของโครงการ  
  7.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   - บุคลากรนักเรียนได้รับบริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
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  7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   - บุคลากรประมาณ 50 คน  
   - นักเรียน นักศึกษา 420 คน 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  8.1) เชิงปริมาณ  
   - นักเรียน นักศึกษามีประกันครบทุกคน 
  8.2) เชิงคุณภาพ  
   - รายงานผลการท าประกัน  
9. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      9.1) เขียนโครงการ 
      9.2) ขออนุมัติโครงการ 
      9.3) ด าเนินการตามโครงการ 
      9.4) สรุป ประเมินและรายงานผล 
10. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
     นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
     1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
12. งบประมาณ 60,000 บาท  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1) นักเรียน นักศึกษามีประกันอุบัติเหตุทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 


