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ค ำน ำ

              การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา นี้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะกรรมการ ได้พิจารณารวบรวมโครงการต่างๆ

 ของแผนกวิชาและงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ทีไ่ด้เสนอขึ้นมาเพือ่พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

โดยให้สอดคล้อง กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ทางฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพือ่เสนอแนวทางปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิทยาลัยฯ พร้อมทัง้เป็นการ

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

             ท้ายนี้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอขอบคุณทีไ่ด้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วย

งานและคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยฯ ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานของ

วิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดังวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ทีต้ั่งไว้ทุกประการ

                       ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื

                      วิทยำลัยเทคนิคฉะเชงิเทรำ
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

 

2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ 
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

มำตรกำร 
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
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9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์ 

 

3. จุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(นำยณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 

1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

 

4. เป้ำหมำยผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำมีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของสถำนประกอบกำร กำรพัฒนำประเทศ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับสำกล 
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล 
2. ผลิตพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ผลิต พัฒนำ ก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
4. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชิงเทรำ 

วิสัยทัศน์ EEC 
 จัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภทให้มีคุณภำพ สอดคล้องต่อกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มุ่งสู่ควำมเป็น
เมืองที่น่ำอยู่ และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใน 10 อุตสำหกรรมหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรำอย่ำงยั่งยืน ผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะเพ่ือรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 
พันธกิจ 

1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 10 อุตสำหกรรมหลักและควำมเป็นเมืองที่น่ำอยู่ 
2. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องการ

จัดการเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
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3. พัฒนำผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกช่วงวัย ให้มีสมรรถนะและมีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพ 

4. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำโดยเน้นจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรโดยใช้กำรวิจัยและพัฒนำ
เป็นฐำนเพื่อสร้ำงนวัตกรรม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและประชำสังคมมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงำมให้จังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นเมืองน่ำอยู่ 

เป้ำประสงค์ (ปรับตำมพันธกิจ) 
1. จัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับ 10 อุตสำหกรรมหลัก

และควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ 
2. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้กำรวิจัย เป็นฐำนและบูรณำกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ทั้งกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำของรัฐและเอกชน 

3. พัฒนำผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ทุกช่วงวัย ให้มีสมรรถนะและมีทักษะ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบวิชำชีพ สร้ำงสังคมสงบสุข เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับ
กำรเติบโตของ EEC 

4. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนในระดับอำชีวศึกษำโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรโดยใช้กำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน
เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและประชำสังคมมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงำมให้จังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นเมืองน่ำอยู่ 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย 
6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม รองรับพื้นที่ EEC 
  กลยุทธ์ 1 กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education 
  กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำควำมเป็นพลเมืองดีในสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำนศึกษำภำยใน ภำยนอกในระดับต่ำง ๆ และเครือข่ำย
ภำคเอกชน ประชำสังคมและประชำรัฐ เพ่ือควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนทุกระดับให้มีมำตรฐำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 2 กำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร 
  กลยุทธ์ 3 กำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรม รองรับ 10 อุตสำหกรรมหลัก 
  กลยุทธ์ 4 กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรแสวงหำต้นทุนและกลุ่มผู้น ำในกำรเป็นตัวแทนกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  กลยุทธ์ 1 กำรวำงพื้นฐำนควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น 

กลยุทธ์ 2 กำรผลิต พัฒนำก ำลังคนที่สนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
กลยุทธ์ 3 กำรพัฒนำนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรสร้ำงกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำด้วยโครงกำรท ำแล้วขำย เพ่ือสร้ำงโอกำสควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคมภำยใต้หลักกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 1 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม ภำยใต้หลักปรัชญำ  
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรสอนกำรแนะน ำทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตของคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 1 กำรสร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 2 กำรศึกษำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำสู่เมืองน่ำอยู่ Smart City 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำทุกสังกัด 
กลยุทธ์ 2 กำรสร้ำงเครือข่ำยทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็น          
            เลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
 

1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 
ปรัชญำ 
 ทักษะดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น ำวิชำกำร 
 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ มีควำมรู้คู่คุณธรรม น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
สร้ำงนวัตกรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี บริกำรชุมชน ผสำนเครือข่ำย ภ ำยใต้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  สู่
มำตรฐำนสำกล 
 
พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำวิชำชีพให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน  
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม  
4. สร้ำงควำมร่วมมือในทุกด้ำนต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
5. พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนอำชีวศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะอำชีพด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมมำตรฐำนในระดับสำกลสอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนบัสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และโครงงำน เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน สังคมและประเทศชำติ 

3. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ เ อ้ือให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในกำร  
จัดกำรศึกษำ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ เปิดโอกำสให้ ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำวิชำชีพในด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

4. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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ลักษณ์นักเรียน นักศึกษำ 
ทักษะดี 
 

เอกลักษณ์วิทยำลัย 
 บริกำรวิชำชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม 
3. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล    
 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ครูผู้รับผิดชอบมำตรฐำนแบ่งงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ท ำให้ได้รับเอกสำรรวดเร็ว 
2. สถำนศึกษำมีสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เป็นจ ำนวนมำกทุกสำขำวิชำ 
3. สถำนศึกษำให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ทุกรำยวิชำ และมีครูที่ด ำเนินกำรตำมเกินกว่ำ

เกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อยละ 20 ของจ ำนวนครูผุ้สอนทั้งหมดในสถำนศึกษำ 
4. มีผลงำนวิจัยเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำจ ำนวน 97 เรื่อง 
5. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำธรรมนูญวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียนของวิทยำลัยฯ 
6. สถำนศึกษำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนงำนอำชี วศึกษำ

ระบบทวิภำคีอย่ำงชัดเจน มี 8 กิจกรรม เป็นจ ำนวนเงิน 527,000 บำท 
7. กำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรต่ำงๆ มีพอเพียง 
8. สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรกิจกรรม งบประมำณ ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน โดยมี

ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย นักเรียน/นักศึกษำ มีส่วนร่วมกำรทวิภำคีกิจกรรมไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 63 

ระดับจังหวัด 
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (อุปกรณ์
ฝาปิดโอ่งน  าป้องกันแมลง) 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน (หม้อก๋วยเตี๋ยวผลิตไฟฟ้า) 
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3. กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่1.1  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ร้อยละคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที ่2.1  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเดน็การประเมินที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์   และ

ด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ 
ประเด็นการประเมินที ่2.4  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที ่3.1  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่3.2  ระดับคุณภาพในด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมินที ่4.2  ร้อยละของประเด็นการประเมินที่มีการพัฒนา 
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5. การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 

กำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ส ำหรับสถำนศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ เป็นกำรประเมินระดับ คุณภำพ/
กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ ใน 5 ด้ำน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มี4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 นโยบำย (4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 2 วิชำกำร (4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 3 งบประมำณ (4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 4 บริหำรทั่วไป (2 ตัวบ่งชี้) 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มี4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวบ่งชี้)  
องค์ประกอบที่ 2 กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนรู้(4 ตัวบ่งชี้)  
องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวบ่งชี้)  
องค์ประกอบที่ 4 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวบ่งชี้) 
 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มี3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 กำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (5 ตัวบ่งชี้)  

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน (6 ตัวบ่งชี้)  
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์(4 ตัวบ่งชี้) 

  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ มี2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ 
  องคป์ระกอบที่ 1 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวบ่งชี้)  

องค์ประกอบที่ 2 กำรติดตำมและขยำยผล (3 ตัวบ่งชี้) 
 ด้ำนที่ 5 ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมส ำเร็จ มี4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 สถำนศึกษำ (1 ตัวบ่งชี้) 
  องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (1 ตัวบ่งชี้) 
  องค์ประกอบที่ 3 บุคลำกรของสถำนศึกษำ (5 ตัวบ่งชี้) 
  องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน (5 ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 



     9 

สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน 
ในกำรประเมินสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนอำชีวศึกษำนั้น สถำนศึกษำจะได้รับกำรประเมิน

ด้ำนปัจจัย กระบวนกำร และผลผลิต รวม 6 ด้ำน รำยละเอียดในแต่ละด้ำน 
ด้ำนที่  1  คุณภำพนักศึกษำ 
 1.1 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น 
 1.3 นักศึกษำมีบุคลิกภำพดี มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีสุนทรีภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี และ กีฬำ 
ด้ำนที่  2  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร   
 2.1 กำรพัฒนำหลักสูตร 
 2.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 2.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
 2.4 กำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 
 2.5 กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
 2.6 กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ด้ำนที่  3  กำรบริหำรกำรจัดกำร 
 3.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 3.3 กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร 
 3.4 กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
 3.5 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ด้ำนที่  4  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน 
 4.1 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.2 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำชุมชน 
ด้ำนที่  5  บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
 5.1 คุณลักษณะของผู้บริหำร 
 5.2 คุณลักษณะของครู 
 5.3 คุณลักษณะของบุคลำกรสนับสนุน 
 5.4 กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนที่  6  ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
 6.1 ผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลงำนวิจัยของครู และนักศึกษำ 
 6.2 อัตรำกำรมีงำนท ำและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
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6. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

6.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

    วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2476 บนเนื้อที่  14  ไร่  1 งำน กับ  26  
ตำรำงวำ  ในนำมโรงเรียนประถมช่ำงไม้ ต่อมำ พ.ศ. 2480 ได้ย้ำยมำอยู่ถนนมหำจักรพรรดิ์  ซึ่งเปิดเป็นโรงเรียน
ช่ำงไม้ฉะเชิงเทรำ พ.ศ.  2494 ได้รับกำรช่วยเหลือจำกองค์กำรกำรปรับปรุงกำรศึกษำแห่งชำติ  โดยเอ็ม.เอำร์.แวน
ไวท์ผู้เชี่ยวชำญกำรอำชีวศึกษำแห่งองค์กำรวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติได้รับกำร  พัฒนำ
ปรับปรุงร่วมกับโรงเรียนอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำและยกฐำนะเป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำ เมื่อวันที่   1  ตุลำคม      
พ.ศ. 2519 และต่อมำ พ.ศ. 2523  ได้แยกจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำ เป็นวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
 ปัจจุบันสถำนศึกษำเปิดท ำกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)  ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และปริญญำตรี  ประเภทวิชำที่ท ำกำรเปิดสอน  คือ ช่ำงอุตสำหกรรม    รำยละเอียดดังนี้ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ประกอบด้วย  8 สำขำวิชำ คือ 

สาขาวิชา สาขางาน 
1. สาขาวิชาช่างยนต์  - สาขางานยานยนต ์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  - สาขางานเครื่องมือกล 

    สาขาวิชาช่างกลโรงงาน - สาขางานผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  - สาขางานโครงสร้าง 

4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
6. สาขาวิชาโทรคมนาคม  - สาขางานโทรคมนาคม 
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  - สาขางานก่อสร้าง 
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์  - สาขางานเมคคาทรอนิกส ์

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประกอบด้วย  8  สำขำวิชำ คือ 

สาขาวิชา สาขางาน 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  - สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ทวิภาคี) 
  - สาขางานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 
2.สาชาวิชาเทคนิคการผลิต  - สาขางานผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

  - สาขางานโพลีแมคคานิกส ์
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  - สาขางานตดิตั งและบ ารุงรักษา 

4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ นรูปผลติภณัฑ์ 
5.สาขาวิชาไฟฟ้า  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
7.สาขาวิชาโทรคมนาคม  - สาขางานระบบสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
8.สาขาวิชาการก่อสร้าง    - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 
9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์  - สาขางานเมคคาทรอนิกส ์
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ระดับปริญญำตรี  ประกอบด้วย  2  สำขำวิชำ คือ 
 1. ระดับปริญญำตรี ระบบทวิภำคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเชื่อม (ต่อเนื่อง) 
 2. ระดับปริญญำตรี ระบบทวิภำคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 
 
6.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
ชือ่สถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
ชื่อภำษำอังกฤษ Chachoengsao Technical Callege 
ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่  12   ถนน มหำจักรพรรดิ์ ต ำบล หน้ำเมือง อ ำเภอ/เขต เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000 
โทรศัพท์     โทร. 038-511211 
โทรสำร      โทร. 038-817757 
เว็บไซต์      www.cstc.ac.th 
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ  17  ไร่  1  งำน  26  ตำรำงวำ 
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น 10 หลัง มีห้องท้ังสิ้น 183 ห้อง ได้แก่ 

1. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 1 จ ำนวน 1 หลัง 30 ห้อง 
2. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 2 จ ำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
3. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 3 จ ำนวน 1 หลัง 5   ห้อง 
4. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 4 จ ำนวน 1 หลัง 22 ห้อง 
5. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 5 จ ำนวน 1 หลัง 16 ห้อง 
6. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 6 จ ำนวน 1 หลัง 34 ห้อง 
7. อำคำรอ ำนวยกำร 7   จ ำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
8. อำคำรโรงฝึก 8   จ ำนวน 1 หลัง 5   ห้อง 
9. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 9 จ ำนวน 1 หลัง 30 ห้อง 
10. อำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำร 10 จ ำนวน 1 หลัง 13 ห้อง 

สีประจ ำสถำนศึกษำ สีเขียว-ชมพู 
เพลงของสถำนศึกษำ 
 วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ชื่อของเรำเข้ำถึงทุกมุมเมือง 
ทักษะดี มีวินัยอันลือเลื่อง   ใฝ่คุณธรรมน ำวิชำกำรเรื่องเทคโน 
เขียว - ชมพู เป็นสื่อแห่งกำรเรียน  เรำพำกเพียรเรื่องวิชำเพ่ือเติบโต 
ประติมำกรรมก้ำวล้ ำเทคนิคเทคโน  เรียนอย่ำงสุโขสุขใจ 
 ชมพูคือควำมใฝ่ฝัน  สีเขียวนั้นยิ่งใหญ่ 
พระวิษณุกรรมสถิตเนื้อกำย  ดุจดวงใจพวกเรำ 
ชำว วท. รักชำติ ศำสนำ   พระมหำกษัตริย์ไทยท่ียืนยำว 
กตัญญู ครู - อำจำรย์ ของพวกเรำ  วท.ฉะเชิงเทรำที่เรำคอย

http://www.cstc.ac.th/
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ผู้อ านวยการ 
  ช่ือ ว่าท่ีพันตรีวัชรพล ลักษณลมา้ย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย  

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ชื่อ นายธวัช  ถ้วยทองค า  

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ชื่อ นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา  

ชื่อ นายรุ่งเรือง  สูยะนันทน์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
ชื่อ นำงสำวสมจิตต์  อุระงำม 

งานบริหารทั่วไป 
ช่ือ นางเจริญศรี    ฉลานุวัฒน์ 

งานบุคลากร 
ช่ือ นายเอกนริน พลาชีวะ 

 
งานการเงิน 

ชื่อ นางนัยน์ปพร  ยุทธนาวา 

งานการบัญชี 
ชื่อ นางสาวปรินดา ปานเพชร     

งานวางแผนและงบประมาณ 
ชื่อ นายนิคม  คนงาม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ชื่อ นายสมิทธ์  สุขขี 

งำนควำมร่วมมือ 
ชื่อ นำยสุเมธ  รินทลึก 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ชื่อ นายพรรณ โรจนพันธ์ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ชื่อ นายวินัย  นาคเจือทอง 

งานครูท่ีปรึกษา 
ชื่อ นางศุภาภัส  ห้าวหาญ  

งานปกครอง 
ชื่อ นายประโลม  วันทะนะ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
ชื่อนางสาวนภาพร   แก้วถาวร 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
   ชื่อ นำยธรรมนูญ  นวมบำงขวัญ  

แผนกวิชาช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อ นำยบรรพต    จันทร์แดง 

               แผนกวิชาช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม                      
ชื่อ นายชิดชาย สุขประเสริฐ 

แผนกวิชำช่ำงเทคโนโลยีโทรคมนำคม 
ชื่อ นายทองสุก    ยอดมณี 

            แผนกวิชาช่ำงเทคนิคกำรผลิต                                  
ชื่อ นายกิติพงศ์  เมธาวิวรรธน์กุล      

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
ชื่อ นางสาวสมจิตต์  อุระงาม 

งานพัสดุ 
ชื่อ นายรุจพงศ์  ฉลานุวัฒน์ 

งานอาคารสถานท่ี 
ชื่อ นายพีรยุทธ์  วัจนะเจริญ 

งานทะเบียน 
ชื่อ นายจักรพงษ์  ถาวรโชติ 

งานประชาสัมพันธ์ 
 ชื่อ นาชิดชาย สุขประเสริฐ 

คณะกรรมการวทิยาลยั 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
ชื่อ นางจันจิรา  สุขขี 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ชื่อ นายเชษฐา  เจริญสุข 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
ชื่อ  นำงสำวบษุกร พิชิตกุล 

 ศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ 
ชื่อ นำยเกษตรสันต์ จันทรำ 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
ช่ือ นางจันทรัตน์  เจริญสุข 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์  ด้วงงาม 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
   ชื่อ นำยธรรมนูญ  นวมบำงขวัญ  

แผนกวิชาชำ่งอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อ นำยบรรพต    จันทรแ์ดง 

  แผนกวิชาชำ่งเทคนิคอุตสำหกรรม                      
ชื่อ นายชิดชาย สุขประเสริฐ 

แผนกวิชำชำ่งเทคโนโลยีโทรคมนำคม 
ชื่อ นำยทองสุก    ยอดมณี 

แผนกวิชำชำ่งก่อสร้ำง 
ชื่อ นำยกฤตนยั  ต้นแพง 

แผนกวิชำชำ่งเทคนิคโลหะ 
ชื่อ นำยสัญญำ พิเครำะห์ 

แผนกวิชำชำ่งเทคนิคพื้นฐำน 
 ชื่อ นำยวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์ 

แผนกวิชำชำ่งยนต์ 
ชื่อ วำ่ที่เรือตรีมนต์ชัย      แช่มสำ 

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
ชื่อ นำงจินตนำ    ตันด ำรงพงษ์ 

แผนกช่ำงเทคโนโลยีพื้นฐำน 
ชื่อ นายวัชระ  มั่นถำวรวงศ์ 

แผนกวิชำชำ่งเทคนิคกำรผลิต    
ชื่อ นำยกิติพงศ์  เมธำววิรรธน์กุล 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ชื่อ นำยสุริยันต์  รักพวก 

งานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) 
ชื่อ นำยเกษตรสันต์ จันทรำ 

 
ศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ 

เขตพัฒนำพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ชื่อ นำยเกษตรสันต์ จันทรำ 

 งานอาชีวศึกษา (ป.ตรี) 
ชื่อ นายเชษฐา  เจริญสุข 

 

งำนวัดผลและประเมินผล 
 ชื่อ นำยสุวัฒน ์ กู้เกยีรติกำญจน์ 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 ชื่อ นำยวรวิชญ์  เขียนประสิทธิ์ 

งำนสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ชื่อ นำยสมคิด  สิงสิน 

งำนวิทยบริกำรห้องสมุด 
 ชื่อ นำงสำวศิลำรัตน์  ยงศิริชัยสกุล 

แผนกช่ำงเมคคำทรอนิกส์ 
ชื่อ นายชำญยุทธ์  นุชนงค์ 
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8. ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

อัตรำก ำลัง ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลำคม 2562 
ผู้ให้ข้อมูล งำนบุคลำกร 

 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา        มีบุคลากรทั้งสิ้น   168 คน 
ก. ข้าราชการ  

 
59 คน  

  

 
1 ผู้บริหาร  5 คน  

   

 
2 ข้าราชการครู 54 คน  

   

 
3 ข้าราชการพลเรือน  - คน  

   

ข. ลูกจ้างประจ า  
 

8 คน  
  

 
1 ท าหน้าที่สอน  - คน  

   

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน             8 คน  

   

ค. พนักงานราชการ  18 คน  
  

 
1 ท าหน้าที่สอน 18 คน  

   

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน              - คน  

   

ง. ลูกจ้างชั่วคราว  
 

82 คน  
  

 
1 ท าหน้าที่สอน 35 คน  

   

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 48 คน  

   

          

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ     - คน       
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น     - คน       
 

         

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง      - คน  
  

 
1 ข้าราชการ  - คน  

   

 
2 ลูกจ้างประจ า  - คน  
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 8.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 168 คน 

  ก. ผู้บริหำร ข. ครูผู้สอน ค. จนท.ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
 - ต่ ำกว่ำ ม.6   - คน  - คน  13 คน 10 คน 
 - ปวช./ม.6   - คน  - คน  6 คน 6 คน 
 - ปวส./อนุปริญญำ
ตรี  - คน  - คน  13 คน 13 คน 
 - ปริญญำตรี  - คน 70 คน  23 คน 93 คน 
 - ปริญญำโท  5 คน 39 คน  - คน 44 คน 
 - ปริญญำเอก   - คน  - คน   - คน  - คน 
รวม  5 คน 109 คน  54 คน 166 คน 

           
 8.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 

   ก. ครูผู้สอน ข.จนท.ทั่วไป/สนับสนุน 75 รวม 
 - จ้ำงด้วยงบบุคลำกร   - คน    - คน  - คน 
 - จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน  - คน    - คน  - คน 
 - จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน 31 คน   44 คน 75 คน 
 - จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)  - คน    - คน  - คน 
 - จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ   - คน    - คน  - คน 
  รวม 31 คน  รวม 44 คน 75 คน 
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9. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 

9.1 จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปัจจุบัน 
ปีกำรศึกษำ 2563  (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  
 รวมท้ังสิ้น 2,671 คน    

หน่วย : คน 
 ภาคเรียนที่ 2/2563(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   
รวมท้ังสิ้น 699 559 491 1,749 417 472 925 41 15 56 2,671 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคอุตสาหกรรม 110 82 90 282 72 54 126 - - - 408 
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ 39 35 23 97 7 9 16    113 
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 191 170 139 500 177 218 395 - - - 895 
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 80 70 67 217 55 63 118 - - - 335 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 14 - 31 - - - - - - 31 
 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 85 41 45 171 24 33 57 - - - 228 
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต ์
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ไฟฟ้า 

112 
- 

105 
- 

90 
- 

307 
- 

34 
25 

66 
- 

100 
25 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

407 
25 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต 23 - - 23 6 18 60 - - - 24 
 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส์ 42 42 37 121 17 11 28 - - - 149 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม (ต่อเนื่อง)  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

21 
20 

15 
- 

36 
20 

36 
20 

            

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2563) รวมท้ังสิ้น - คน      
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั น - คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั น  - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  - คน 2.4 หลักสูตระยะสั น ตชด.  - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ      - คน 

111

112 

15 
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9.2 เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2564  (ปีต่อไป) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  
 รวมท้ังสิ้น 3,280 คน    

หน่วย : คน 

 
ภาคเรียนที่ 1/2564(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 560 699 559 1,998 660 417 1,077 40 41 81 3,280 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคอุตสาหกรรม 120 110 82 312 80 72 152 - - - 464 
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ 40 39 35 114 40 7 47    161 
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 200 191 170 561 140 177 317 - - - 878 
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 80 80 70 230 100 55 155 - - - 385 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 40 17 14 71 40 - 40 - - - 111 
 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 80 85 41 206 60 24 84 - - - 290 
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต ์
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ไฟฟ้า 

120 
- 

112 
- 

105 
- 

337 
- 

40 
40 

34 
25 

74 
65 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

411 
65 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต 
- สาขาวิชา/งาน โพลีแมคคานิกส ์

20 
- 

23 
- 

- 
- 

43 
- 

40 
20 

6 
- 

46 
20 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

89 
20 

 - สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส์ 40 42 42 124 60 17 77 - - - 325 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม (ต่อเนื่อง)  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
20 

21 
20 

41 
40 

41 
40 

           

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2564) รวมท้ังสิ้น - คน      
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั น - คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั น  - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  - คน 2.4 หลักสูตระยะสั น ตชด.  - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ - คน 

15  15  

16 
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สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 

3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบ
รำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิ
ทั้งสิ้น ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

วิจัยสร้ำง
องค์ควำมรู ้

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้งสถำบัน
กำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
เตรียม
ควำมพร้อม
สู่ประชำคม
อำเซียน 

3.โครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนถึงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

4.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรมและ
ธรรมำภิบำล
ใน
สถำนศึกษำ 

5.เงินอุดหนุน
ทุนกำรศึกษำ
ต่อระดับ
ปริญญำตรี
สำย
ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 1. แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  งบบุคลำกร                                 -               -    

  งบด ำเนินงำน                                -               -  

  งบลงทุน                           -               -  

  งบเงินอุดหนุน                  102,500  102,500 102,500 

  งบรำยจ่ำยอื่น 2,329,200        2,329,200                     -     2,329,200 
 2. แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 งบบุคลำกร                    -        4,414,480           -    4,414,480 

 งบด ำเนินงำน 1,438,000  6,828,300    1,724,600       9,990,900                           -    9,990,900    

  งบลงทุน   400,000          400,000                       -    400,000     

  งบเงินอุดหนุน                      -        23,092,308     23,092,308 23,092,308 

  งบรำยจ่ำยอื่น 417,600             417,600                         -    417,600     
3. แผนงำนรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

  งบบุคลำกร                         -                       -                -    

  งบด ำเนินงำน                    -                         -          -    

  งบลงทุน                     -                     -               -    

  งบเงินอุดหนุน                        -                       -                -    

  งบรำยจ่ำยอื่น                      -                          -               -    
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ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบ
รำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

วิจัยสร้ำง
องค์ควำมรู้ 

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้งสถำบัน

กำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
เตรียม

ควำมพร้อม
สู่ประชำคม

อำเซียน 

3.โครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนถึงกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน 

4.โครงกำร
เสริมสร้ำง

คุณธรรมและ
ธรรมำภิบำล

ในสถำนศึกษำ 

5.เงินอุดหนุน
ทุนกำรศึกษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรี

สำยปฏบิัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

4.แผนงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

  งบบุคลำกร                 -                    -             -    

  งบด ำเนินงำน                  -                      -               -    

  งบลงทุน                -                    -             -    

  งบเงินอุดหนุน                 -                    -              -    

  งบรำยจ่ำยอื่น                 -       20,000    20,000  20,000  

5. แผนงำนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 

 งบบุคลำกร                    -                   -       -    

 งบด ำเนินงำน                        -                           -            -    

  งบลงทุน                      -                         -              -    

  งบเงินอุดหนุน         226,000  226,000      - 226,000 

  งบรำยจ่ำยอื่น                       -                        -             -    
6. แผนงำนสร้ำงและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  งบบุคลำกร                       -                       -             -    

  งบด ำเนินงำน                        -                         -               -    

  งบลงทุน                      -                       -             -    

  งบเงินอุดหนุน                       -                        -              -    

  งบรำยจ่ำยอื่น                       -                        -              -    
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป) 

วิทยำลัยเทคนิคเชิงเทรำ 

1. ประมำณกำรรำยรับ   38,852,205.00  
1. จ ำนวนนักเรียน ภำคเรียน 2/2563 ภำคเรียน 1/2564 
          ระดับ   ปวช. (ปกติ)  2,036      2,278  
          ระดับ   ปวส. (ปกติ)               1,076            1,035  
                    ปวส. (สะสมหน่วยกิต)  -   -  
          ระดับ   ป.ตรี                    25           40  

รวม               3,137       3,353  
 2. ประมำณกำรรำยรับเงินงบประมำณ 
     ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  30  กันยำยน   2563 - 
2.1 ปวช.    ปี 2564 คำดได้รับจัดสรรมำ  3,000บำท/ป ี  1,438,000.00  
2.2 ปวส.    ปี 2564 คำดได้รับจัดสรรมำ  3,600บำท/ป ี  5,728,390.00  
  - ค่ำเช่ำที่ดิน 
2.3  ค่ำสำธำรณูปโภค  ปี 2563 ได้รับจัดสรรมำ 1,100,000.00  
                                          รวม 8,266,390.00  
 3. ประมำณกำรรำยรับเงินอุดหนุนฯ 
     ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  30  กันยำยน   2563  -  
  3.1 ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ปวช.( ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) ปี 2564 ได้รับ  6,500บำท/ป ี    14,020,500.00  
  3.2 ค่ำหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี  2,000บำท/ป ี      4,314,000.00  
  3.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เรียนฟรี 15 ปี  460บำท/ปี       992,220.00  
  3.4 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี   900บำท/ปี     2,050,200.00  
  3.5 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ปี 2563จัดสรรมำให้  950บำท/ปี      2,049,150.00  
    3.5.1 กิจกรรมศึกษำดูงำน  200บำท/ปี      455,600.00  
    3.5.2 กิจกรรมด้ำนคอมพิวเตอร์   200บำท/ปี      455,600.00  
    3.5.3 กิจกรรมด้ำนวิชำกำร(แข่งขันทักษะ/องค์กำรวิชำชีพ)  200บำท/ปี      455,600.00  
    3.5.4 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม(อชท. + ลูกเสือ+กีฬำ) 682,350.00  

 รวม     16,069,650.00  
 4. ประมำณกำรรำยรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
4.1  ยอดเงินคงเหลือณ วันที่ 30 กันยำยน 2563     3,000,000.00  
        4.2  ค่ำลงทะเบียน ปวช.  - ปวส.  ป.ตรี ภำคเรียนที่ 2/63 และ 1/64      11,516,165.00  

 รวม        14,516,165.00  
 รวมรำยรับทั้งสำมงบไม่รวม 15 ปี เรียนฟรี  38,852,205.00  
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2. ประมำณกำรรำยจ่ำย (แยกประเภทรำยจ่ำยงบประมำณ) 
รำยกำร  บกศ.   อุดหนุน  งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 

1. งบบุคลำกร          
    1.1 เงินเดือน 1) ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร         
2. งบด ำเนินกำร         
   2.1 ค่ำตอบแทน         
        2.1.1 เงินเดือนครูพิเศษ-เจ้ำหน้ำที ่ 5,040,000   5,136,720   10,176,720  
        2.1.2 ค่ำสอนเกินภำระงำน+ค่ำธุรกำร 2,943,500     5,400,000       4,116,165  12,459,665  
        2.1.3 ค่ำอำหำรท ำกำรลว่งเวลำ 445,833      445,833  
        2.1.4 ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ       50,000  98,433       348,433  
   2.2 ค่ำใช้สอย           
        2.2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พกั ค่ำพำหนะ       1,000,000  1,000,000          2,000,000  
        2.2.2 ค่ำซ่อมแซ่มยำนพำหนะ    100,000         100,000  
        2.2.3 ค่ำซ่อมแซ่มสิ่งก่อสร้ำง         100,000    100,000  
        2.2.4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์กำรเรียน   100,000         100,000  
        2.2.5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร        100,000          100,000  
        2.2.6 ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ                    -    
        2.2.7 ค่ำจ้ำงโฆษณำเผยแพร่                     -    
        2.2.8 เงินค่ำประกันสังคม ครู-เจ้ำหน้ำที ่                    -    
   2.3 ค่ำวัสด ุ         
       2.3.1 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ             1,000,000            474,526  1,474,526  

       2.3.2  วัสดุส ำนักงำน （งำน/แผนก）               700,000          47,223           47,223        794,446  

       2.3.3  วัสดุไฟฟำ้และวทิย ุ                10,000            10,000  
       2.3.4  วัสดุงำนบำ้นงำนครัว                 20,000           20,000  
       2.3.5  วัสดุก่อสร้ำง                   30,000            30,000  
       2.3.6  วัสดุยำนพำหนะและขนสง่               100,000          100,000  
       2.3.7  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             913,135           12,695           925,830  
       2.3.8  วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์                15,000          15,000  
      2.3.9  วัสดุกำรเกษตร                5,000           5,000  
      2.3.10  วัสดุโฆษณำ               20,000           20,000  
      2.3.11  วัสดุเครื่องแต่งกำย              10,000            10,000  
      2.3.12  วัสดุกีฬำ            10,000            10,000  
      2.3.13  วัสดุคอมพิวเตอร์            20,000           20,000  
      2.3.14  วัสดุหนังสือ วำรสำร ต ำรำ            10,000            10,000  
      2.3.15  วัสดุเวชภัณฑ ์ 10,000   10,000 
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รำยกำร  บกศ.   อุดหนุน  งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 
   2 .4 ค่ำสำธำรณูปโภค         
       2.4.1  ค่ำไฟฟ้ำ โทรศัพท ์ไปรษณีย์ ประปำ             86,865         1,100,000        1,186,865  
3. งบลงทุน     
      3.1  สิ่งก่อสร้ำง                       -    
      3.2   ค่ำครุภัณฑ ์             336,734           336,734  
 4. งบรำยจ่ำยอื่น          
      4.1  เงินส ำรองจำ่ยฉุกเฉิน         2,903,233      2,903,233  
      4.2  โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564       3,154,139      1,985,781      5,139,920  
รวมทั้งสิ้น       14,516,165     16,069,650   8,266,390     38,852,205  
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ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

                              -               -    

 - งบบุคลำกร              

  เงินเดือนข้ำรำชกำร         -                     -     

  เงินวิทยฐำนะ                    -                   -     

  เงินประจ ำต ำแหน่ง         -                 -     

  ค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำร         -                   -     

 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                   -                 -       -    

 เงินอื่น ๆ                        -                         -            -    

  ค่ำตอบพนักงำนรำชกำร                       -                       -              -    

   - งบด ำเนินงำน                       -           

  - ค่ำตอบแทน                       -                      -             -    

  ค่ำเช่ำบ้ำน(ขั้นต่ ำ)                        -                     -                -    

  เงินเดือนครูพิเศษ - เจ้ำหนำ้ที ่  5,040,000            5,040,000    5,136,720      5,136,720       10,176,720-    

  ค่ำธุรกำรนอกเวลำ 2,943,500            2,943,500           2,943,500 

 เงินค่ำสอนพิเศษ   4,116,165    4,116,165  5,400,000   5,400,000 9,516,165 

 ค่ำอำหำรท ำกำรลว่งเวลำ 445,833      445,833  298,433   298,433 2,943,500 

 ค่ำตอบแทนอื่นๆ 50,000      50,000      50,000 

 ค่ำตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภำคใต้              

22 
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ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 - ค่ำใช้สอย              

 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ขั้นต่ ำ)              

 ค่ำเช่ำรถยนต์(ขั้นต่ ำ)              

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 1,000,000        1,000,000   1,000,000 2,000,000 

 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ  100,000     100,000      100,000 

 ค่ำซ่อมครุภัณฑ์  100,000     100,000      100,000 

 ค่ำซ่อมสิ่งก่อสร้ำง  100,000     100,000      100,000 

 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร              

 ค่ำเงินสมทบประกันสังคม         100,000   100,000 100,000 

 ค่ำใช้สอยอื่นๆ              

 - ค่ำวัสดุ              

 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ       1,000,000  474,526    1,474,526      1,474,526 

 วัสดุส ำนักงำน （งำน/แผนก）      700,000 47,223     747,223  47,223   47,223 794,446 

 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ    10,000     10,000      10,000 

 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว               20,000   20,000 20,000 

 วัสดุก่อสร้ำง        30,000    30,000      30,000 

 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง     100,000    100,000      100,000 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      12,695     12,695  913,135   913,135 925,830 

 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์   15,000     15,000      15,000 

 วัสดุกำรเกษตร  5,000     5,000      5,000 

 วัสดุโฆษณำ  20,000     20,000      20,000 
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     24 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 วัสดุเครื่องแต่งกำย  10,000     10,000      10,000 

 วัสดุกีฬำ  10,000     10,000      10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร ์  20,000     20,000      20,000 

 วัสดุหนังสือ วำรสำร ต ำรำ  10,000     10,000      10,000 

 วัสดุเวชภัณฑ์ 10,000      10,000      10,000 

  - ค่ำสำธำรณูปโภค (ขั้นต่ ำ)              

 ค่ำโทรศัพท์              

 ค่ำน้ ำประปำ 86,865   1,100,000    1,186,865      1,186,865 

 ค่ำไฟฟ้ำ              

 - งบลงทุน              

 ครุภัณฑ์              

  - ครุภัณฑ์งบประมำณอุดหนุน,บกศ. 336,734      336,734      336,734 

  - ครุภัณฑ์งบประมำณ   8,000,000           

  สิ่งก่อสร้ำง   43,204,300           

  - งบเงินอุดหนุน              

  - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต ์              

  - อุดหนุนโครงกำรวิจยัและพัฒนำ              

  - อุดหนุน อศ.กช.              

  - ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำร ี              

 
- อุดหนุนโครงกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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     25 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

  - อุดหนุนกำรสอนเกษตรระยะสั้น               

  - อุดหนุนกิจกรรมองค์กำร อกท.              

 
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชพี
อุตสำหกรรม 

             

  - อุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน              

  - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภำคใต้              

 
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชพีพำณชิ
ยกรรม 

             

  - ทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำตร ี              

 
 - โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำน
วิทยำศำสตร์ 

             

  - งบรำยจ่ำยอื่น              

 
 - โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำทวภิำคี 

             

 
 - โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู
อำชีวศึกษำ 

             

 
 - โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

             

 

 - โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
วิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัด
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนำอำชพี
ประชำชน 
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     26 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 
 - โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน 

             

  - โครงกำรอำชีวตำ้นยำเสพติด              

 
 - โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

             

 
 - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน 

             

 
 - โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภบิำลในสถำนศึกษำ 

             

 
 - โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำง
เพื่อชุมชน(Fix it center) 

             

 
 -โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน
อำชีวศึกษำ Pre.voc Ed 

             

 
 - โครงกำรจัดศูนย์ฝึกอบรมอำชีพใน
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน 

             

 

 - โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม กำร
พัฒนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหมม่และหุ่นยนตอ์ำชีวศึกษำ 

             

  - โครงกำรระยะสั้น              

  - โครงกำรอำชีวพัฒนำ               

 
 - โครงกำรขยำยและยกระดับอำชวีศึกษำ
ทวิภำคีสู่คุณภำพมำตรฐำน 
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     27 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

  - โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชพี              

 
 - โครงกำรพัฒนำทักษะอำชพีแบบบูรณำ
กำร 

             

  - โครงกำรสถำนศึกษำเป็นเลิศเฉพำะทำง              

 

 - โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคน
อำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิตและ
บริกำรใน 10 อุตสำหกรรมหลัก 

             

 
 - โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรป้องกัน
กำรทุจริต (ลูกเสือช่อสะอำด) 

             

 

 - โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ใน
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

             

 
 - โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
สนับสนุนแขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

             

 
  - โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสู่ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 

             

 

 - โครงกำรผลิตและพัฒนำเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตครูคณำจำรยแ์ละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

             

 
 - เงินส ำรองจ่ำยฉุกเฉิน 
 

  1,985,781    1,985,781  3,154,139   3,154,139 3,154,139 
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     28 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำร              

 
โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะวชิำชีพ
ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

             

 

โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชวีศึกษำและสถำน
ประกอบกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

30,000 
(สนับสนุน) 

     30,000 
(สนับสนุน) 

     30,000 
(สนับสนุน) 

 

โครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

10,000 
(สนับสนุน) 

     10,000 
(สนับสนุน) 

     10,000 
(สนับสนุน) 

 

โครงกำรอำชีวะสรำ้งผู้ประกอบกำรใหม่ 
กำรอบรมกำรเขียนแผนธุรกิจใหก้ับ
นักเรียนนักศึกษำ  และประกวดกำรเขียน
แผนธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

50,000 
(สนับสนุน) 

     50,000 
(สนับสนุน) 

     50,000 
(สนับสนุน) 

 
โครงกำรปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงำน และ
ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร  

 25,000     25,000      25,000 

 
โครงกำรตดิตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

 35,000     35,000      35,000 

 โครงกำร สอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  30,000     30,000      30,000 

 
โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับ
สถำนศึกษำ  

        9,000   9,000 9,000 

 
โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

        50,000   50,000 50,000 
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     29 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค         200,000   200,000 200,000 
 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำติ         50,000   50,000 50,000 

 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำเพือ่กำร
ทดสอบมำตรฐำนวิชำชพีในระดับปริญญำ
ตรีสำขำเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

        20,000   20,000 20,000 

 

โครงกำรฝกึทักษะอำชีพผู้เรียนในสถำน
ประกอบกำร สำขำผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 150,000     150,000      150,000 

 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ส่งเสรมิ
กิจกรรมชมรมฯ และองค์กำรวชิำชีพ 

             

 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง         30,000   30,000 30,000 

 โครงกำรปฐมนิเทศสมำชิก อวท.         1,000   1,000 1,000 

  โครงกำร ดี 4  วันปิยะมหำรำช         2,500   2,500 2,500 

 โครงกำรงำนขบวนแหห่ลวงพ่อพุทธโสธร         10,000   10,000 10,000 

 โครงกำรเตรียมรับกำรประเมินอวท.
วิทยำลยั 

        20,000   20,000 20,000 

 โครงกำรดี 3 วิทยำลัยคุณธรรม         30,000   30,000 30,000 

 โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช         2,000   2,000 2,000 

 โครงกำร เก่ง 5 ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ         1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร เก่ง 4 งำนประชุม อวท.ระดับ
จังหวัด 

   
. 

     5,000   5,000 5,000 
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     30 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำร monnig English         1,500   1,500 1,500 

 โครงกำรตลำดนัดภำษำ/วันคริสมำศ         3,000   3,000 3,000 

 โครงกำร แผน ด ี4กีฬำสีนักเรียน  ,  กฬีำ
สีครู 

        40,000   40,000 40,000 

 โครงกำร แผนดี 1 ตักบำตน้ ำใจสงไปให้
น้อง 

        5,000   5,000 5,000 

 โครงกำร English camp         1,500   1,500 1,500 

 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับภำค          90,000   90,000 90,000 

 โครงกำรงำนประชุมอวท.ระดับชำต ิกำร
แข่งทักษะ 

        70,000   70,000 70,000 

 โครงกำรเก่ง 1  ประกวดสมำชิกดีเด่นและ
ชมรมดีเด่น 

        4,000   4,000 4,000 

 โครงกำรดี 1 พิธีรับใบประกำศ         20,000   20,000 20,000 

 โครงกำรเก่ง 1 ปฐมนิเทศรับสมำชิกใหม่         4,000   4,000 4,000 

 โครงกำร monnig English         1,300   1,300 1,300 

 โครงกำรดี 1 งดสูบบุหรี่โลกเดินรณรงค์ 
ประกำศสถำนศึกษำปลอดบหุรี ่

        8,000   8,000 8,000 

 โครงกำร ดี 4 ไหว้คร ู         32,000   32,000 32,000 

 โครงกำร เก่ง 4  วันสุนทรภู ่         4,000   4,000 4,000 

 โครงกำร ดี 1  ต่อต้ำนยำเสพติด         5,000   5,000 5,000 

 โครงกำร วันเข้ำพรรษำ         5,000   5,000 5,000 
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     31 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ อศจ.         20,000   20,000 20,000 

 โครงกำร แผนดี 4 วันพระรำชสมภพ ร.10         5,000   5,000 5,000 

 โครงกำร เก่ง 4  วันภำษำไทย         4,000   4,000 4,000 

 โครงกำร ดี 4  วันแม ่         5,000   5,000 5,000 

 โครงกำร กีฬำระดับ ภำค         290,000   290,000 290,000 

 โครงกำร เก่ง 2 ประกวดโครงงำน
อำชีวศึกษำเอสโซ ่

        35,000   35,000 35,000 

 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ ชำต ิ         170,000   170,000 170,000 

 โครงกำร ดี 1 เลือกคณะกรรมกำรชมรม         1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร เก่ง 4 ประชุมวิชำกำรระดับ
วิทยำลยั 

        31,000   31,000 31,000 

 โครงกำร ประกวดดนตรีคนพันธ์ R         4,000   4,000 4,000 

 โครงกำร อบรมผู้น ำ อวท.ช่อสะอำด         70,000   70,000 70,000 

 โครงกำร รด จรำจร         10,000   10,000 10,000 

 โครงกำร แผนเก่ง 4 สอบปลำยภำค รด.ปี3         2,200   2,200 2,200 

 โครงกำร ดี 1  สวนสนำม รด. (ส่งเข้ำ
ประกวด) 

        35,000   35,000 35,000 

 โครงกำร แผนดี 5 ปลูกต้นไม้ 
 

        2,000   2,000 2,000 

 โครงกำร วิชำกำรเขียนโครงกำร 
 

        1,000   1,000 1,000 
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     32 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำร วิชำศิลปประยุกต ์(เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร วันธีรรำชเจำ้ คล้ำยวันสวรรคต 
ร.6 ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร วิชำพยำบำล (เรียนหมุนเวียน) 
ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร วิชำอิเล็กทรอนิกส์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร วิชำสังคมสงเครำะห์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร วิชำขบัรถยนต์ (เรียนหมุนเวียน) 
ลส. 

        1,000   1,000 1,000 

 โครงกำร สอบลส.วิสำมัญ2 ลส.         -   - - 
 โครงกำร งำนชุมนุมลูกเสือระดับภำค,ชำติ         10,000   10,000 10,000 

 โครงกำร สูทกรรม , กำรตั้งค่ำยพักแรม 
กำรกำงเต็นท์ ลส. 

        2,500   2,500 2,500 

 โครงกำร วันสถำปนำลูกเสือ         2,000   2,000 2,000 

 โครงกำร เข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล         -   - - 
 โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

(หมวดวิทยำศำสตร์) 
 

        20,000   20,000 20,000 
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     33 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรภำษำจีนออนไลน์บริษัท ถงฟง  
(หมวดอังกฤษ) 

        5,000   5,000 5,000 

 โครงกำร English Camp(หมวดอังกฤษ)         30,000   30,000 30,000 

 โครงกำร วัน Chrismas (หมวดอังกฤษ)         5,000   5,000 5,000 

 โครงกำรจัดท ำป้ำยวันส ำคัญของสังคมไทย 
(หมวดสังคม) 

        10,000   10,000 10,000 

 โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะพึงประสงค์
ของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

             

 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

             

 โครงกำรนัดพบแรงงำน (เรียนจบ พบงำน) 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563  

 25,000     25,000      25,000 

 โครงกำรปฐมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564  

             

 โครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 

 6,000     6,000      6,000 

 โครงกำรแนะแนวสัญจร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

 30,000     30,000      30,000 

 โครงกำรจัดซ้ือสื่ออุปกรณ์ ของที่ระลึกเพื่อ
ใช้ในงำนแนะแนว ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
 

 30,000     30,000      30,000 
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     34 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.
1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

        90,000   90,000 90,000 

 โครงกำรลดปัญหำหำกำรออกกำรคันของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

        26,000   26,000 26,000 

 โครงกำรสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรโรงเรียนสีขำวป้องกันแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดสุ่มตรวจปัสสำวะ กำรพนัน 
ทะเลำะววิำท สือ่ลำมก และพฤติกรรม
เส่ียงของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรออกตรวจจุดเสี่ยง 
 

 200,000          200,000 200,000 

 โครงกำรจัดชื้อเส้ือทีมงำนปกครอง 
 

 40,000          40,000 40,000 

 โครงกำรน้ ำดื่มสะอำด  
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     35 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรประกันสุขภำพ และประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  

             

 โครงกำรขับขี่ปลอดภยั               

 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และ
ตรวจหำสำรเสพติด นกัเรียน นกัศึกษำ
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564  

             

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องมือ และเวชภัณฑ์               

 โครงกำรปรับปรุง พัฒนำห้องพยำบำล               

 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน และกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นอย่ำงถูกวิธ ี

             

 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรใหม้ี
ควำมรู้ และประกอบอำหำรให้ถูกตอ้งตำม
หลักโภชนำกำรที่ดี  

             

 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อป้องกัน และ
รักษำสุขภำพ อนำมยั และโรคภัยรำ้ยแรง
ต่ำงๆ  

             

 โครงกำรปรับปรุง และพัฒนำโรงอำหำร               

 โครงกำรบริจำคโลหิต               

 โครงกำรจัดท ำบัตรนักเรียน-นกัศึกษำ              
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     36 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่อง
ส ำรองไฟ 

             

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปั๊มนูนไฟฟ้ำ (ปั๊มตรำ
วิทยำลยัในใบ รบ.) 

             

 โครงกำรจัดท ำใบ รบ. และรำยงำนผลกำร
เรียน 

             

 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทกุ
ภำคส่วน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 50,000     50,000      50,000 

 โครงกำรซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนำ
ห้องเรียน โรงงำน พื้นที่ปฏบิัติงำน 

             

 โครงกำรติดกล้องวงจรปิดส ำหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

 70,000     70,000      70,000 

 โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

 70,000     70,000      70,000 

 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเขียนแบบ
ไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร ์

 400,000     400,000      400,000 

 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรียน
ภำคทฤษฎแีละหอ้งเขียนแบบไฟฟำ้ 

 250,000     250,000      250,000 

 โครงกำรกั้นพื้นที่งำนเครื่องมือกลเบื้องต้น  20,000     20,000      20,000 

 โครงกำรกั้นห้องงำนพ่นส ี  22,000     22,000      22,000 

 โครงกำรขนย้ำยเครื่องจักรกล  20,000     20,000      20,000 
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     37 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรห้องเรียนทันสมัยระบบ 
Automation System 

  254,500    254,500      254,500 

 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันตกชั้น 
4 แผนกเมคคำทรอนิกส ์

  59,000    59,000      59,000 

 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียนห้อง
ทดสอบมำตรฐำน 
สำขำ ชำ่งควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเม
เบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ1 

  90,000    90,000      90,000 

 โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำด
อำคำรเรียนและหอ้งเรียน แผนกเมคคำ
ทรอนิกส์ 

  6,000    6,000      6,000 

 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันนก
ด้ำนหน้ำอำคำร 2 ชั้น 4 และ ชั้น 5 

  20,000    20,000      20,000 

 โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหุ่นยนตA์BB โครง
กำรเชฟรอน 
งบประมำณระบบกำรซ่อมบ ำรุงและดูแล
รักษำ 

  30,000    30,000      30,000 

 โครงกำรจัดซ่อมชุด Robotech LRT – 
4060T 

 22,300     22,300      22,300 

 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำน
ห้องพักครูแผนกเมคคำทรอนิกส ์
 

 8,400     8,400      8,400 
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     38 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เครื่องปรับอำกำศแผนกเมคคำทรอนิกส ์

 8,400     8,400      8,400 

 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน
โครงงำนแผนกเมคคำทรอนิกส์ 

 15,200     15,200      15,200 

 โครงกำรจัดท ำชุดกำรเรียนกำรสอน มินิ 
CNC พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนเมคคำทรอ
นิกส์ 

 59,900     59,900      59,900 

 โครงกำรชุดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

 50,000     50,000      50,000 

 โครงกำร ติดต้ังผ้ำม่ำนห้องเรียนแผนกเมค
คำทรอนิกส์ 

  62,690    62,690      62,690 

 โครงกำรติดตั้งกระจกป้องกันฝนและ
ป้องกันแสงอำคำรเรียน 1 ห้อง 144 , 145 
และห้องละหมำด (ส่วนกลำง) 

  20,000    20,000      20,000 

 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนพลศึกษำ (หมวดพลำนำมัย) 

  30,950    30,950      30,950 

 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ปรับปรุงห้อง
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมญั
สัมพันธ ์ (หมวดคณิตศำสตร์) 

  30,000    30,000      30,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมัญสัมพนัธ์ 
(หมวดคณิตศำสตร์) 

  20,000    20,000      20,000 
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     39 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรจัดซ่อมแซมโต๊ะวำงเครื่องเจำะ   15,960    15,960      15,960 

 โครงกำรจัดท ำเก้ำอี้นั่งพกัของนักเรียน
นักศึกษำ 

  11,775    11,775      11,775 

 โครงกำรซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชำ
เทคนิคพื้นฐำน 

  25,000    25,000      25,000 

 โครงกำรซ่อมแซมเก้ำอี้ครูแผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

  15,000    15,000      15,000 

 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเข้ำเครื่องจักร   25,000    25,000      25,000 

 โครงกำรซ่อมแซมปำกจับชิ้นงำน   35,000    35,000      35,000 

 โครงกำรปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเซรำมิค
ห้องปฏิบัติกำรแผนกเทคโนโลยี
โทรคมนำคม 

  84,500    84,500      84,500 

 โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้พลังงำน
โซลำล์เซลขนำด 3. กิโลวัตต ์ 

  185,000    185,000      185,000 

 โครงกำรเดินระบบท่อลมแผนกวิชำช่ำง
ยนต์ 

 45,000     45,000      45,000 

 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่จัดกำรเรียนกำร
สอนงำนจักรยำนยนต ์

 95,000     95,000      95,000 

 โครงกำรซ่อมเครื่องอัดอำกำศแผนกวิชำ
ช่ำงยนต์ 
 

 65,000     65,000      65,000 
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     40 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรติดตั้งจุดเติมลมยำงรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต ์หน้ำแผนกวิชำชำ่งยนต ์

 52,000     52,000      52,000 

 โครงกำรติดผ้ำม่ำนห้องเรียนอำคำร10  47,000     47,000      47,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

  88,000    88,000      88,000 

 โครงกำรจัดซ้ือพัดลมเอนกประสงค์ประจ ำ
พื้นที่ฝึกปฏิบัตแิผนกวิชำช่ำงยนต ์

  46,000    46,000      46,000 

 โครงกำรซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่น HACO   50,000    50,000      50,000 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติกำรงำน
โลหะแผ่น 

  40,000    40,000      40,000 

 โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี   55,940    55,940      55,940 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียน/ห้องพักครูใน
ระดับปริญญำตรี 

  140,720    140,720      140,720 

 โครงกำรอบรมงำนเขียนแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

  13,100    13,100      13,100 

 โครงกำรซ่อมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้ำ
แผนกช่ำงกลโรงงำนและเทคนิค
อุตสำหกรรม  
 

  250,000    250,000      250,000 

 โครงกำรพัฒนำห้องเรียน และสื่อกำร
เรียนรู้แผนกช่ำงก่อสร้ำง 
 

 75,000     75,000      75,000 
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     41 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแผนกชำ่ง
ก่อสร้ำง 

 375,000     375,000      375,000 

 โครงกำรกำรติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รักษำควำมปลอดภยัภำยในแผนกชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

 160,000     160,000      160,000 

 โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกำรเข้ำ
หัวไฟเบอร ์FTTX แบบฟำส 

  87,000    87,000      87,000 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ประจ ำแผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

  60,000    60,000      60,000 

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องมือวัดไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย ส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน 

  50,000    50,000      50,000 

 โครงกำรอบรมระบบอัติโนมัติและ IOT 
ส ำหรับบุคลำกรวิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

  50,000    50,000      50,000 

 โครงกำร ปรับปรุงฝ้ำเพดำนแผนกชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 ตึก 6  

  300,000    300,000      300,000 

 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบเครือข่ำย
ไร้สำยให้ครอบคลุมทั้งวิทยำลัย 
 

 463,000     463,000      463,000 
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     42 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรบ ำรุงรักษำลิฟท์อำคำร 9 และ
อำคำร 10 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

  50,000    50,000      50,000 

 โครงกำร  จัดท ำป้ำยชือ่ห้องประชุมและ
ห้องรับรอง 

  53,000    53,000      53,000 

 โครงกำร จัดซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้งำน
อำคำรสถำนที ่

  45,000    45,000      45,000 

 โครงกำร ซ่อมระบบเครื่องเสียงและผ้ำ
ส ำเร็จคลุมโต๊ะห้องประชุมพุทธโสธร2 

  51,000    51,000      51,000 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นเวที ห้อง
ประชุมพุทธโสธร2 

  89,653    89,653      89,653 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร6 
แผนกเทคนิคโลหะ 

  88,000    88,000      88,000 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมถนนทำงเข้ำ
ด้ำนหลังวิทยลัยฯ 

 79,700     79,700      79,700 

 โครงกำร ปรับปรุงห้องน้ ำและห้องพักครุ
เวร 

 35,000     35,000      35,000 

 โครงกำร รั้วเมทัลชีทด้ำนหลังห้องน้ ำ  58,000     58,000      58,000 

 โครงกำร รื้อถอนบำ้นพัก ปรับภูมิทัศน์
พื้นที่ 

 50,000     50,000      50,000 

 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร 5 และอำคำร 
6 
 

 350,000     350,000      350,000 
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     43 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
บริหำรงำนในสถำนศึกษำ 

             

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน งำน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

 18000     18000      18000 

 โครงกำรดแูลรักษำระบบกล้องวงจรปิด  80,000     80,000      80,000 

 โครงกำรจัดหำหนังสืออิเล็กทรอนกิส ์E-
book 

 10,000     10,000      10,000 

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ 
 

        250,000   250,000 250,000 

 โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ ์และวำรสำร
เพื่อให้บริกำร 

        40,000   40,000 40,000 

 โครงกำร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรสอบ
ปลำยภำคเรียน 

 30,000     30,000      30,000 

  โครงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อเนื่องในวัน
ส ำคัญของชำติของวิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ  

 80,000     80,000      80,000 

  โครงกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน (งำน
ประชำสัมพันธ์) วิทยำลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ  
 

 80,000     80,000      80,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 
 

 10,000     10,000      10,000 

43 



     44 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร              

 โครงกำรจัดประชุม อบรมประจ ำเดือน 
ของศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี พ.ศ.2564 

  40,000    40,000      40,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
งำนวิจัยในชั้นเรียน 

  50,000    50,000      50,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติครูนิเทศเพื่อ
พัฒนำและยกระดับกำรติดตำมผลกำรฝกึ
อำชีพ  

  30,000    30,000      30,000 

 โครงกำรอบรมพัฒนำหลักสูตรตำมมมำตร
ฐำนอำชีพ 

  80,000    80,000      80,000 

 โครงกำรประชุม อ.กรอ.อศ. และประชมุ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน อ.
กรอ.อศ. กลุ่มอำชพียำนยนต์และชิ้นส่วน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

        500,000   500,000 500,000 

 โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่
ท ำควำมร่วมมอืในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระดับปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยีหรือ
สำยฏิบัตกิำร 
 

  20,000    20,000      20,000 
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     45 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะ
กำรประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์จัดพิมพ์
หนังสือรำชกำร 

 25,100     25,100      25,100 

 โครงกำร ระบบกำรลงชื่อปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรวิทยำลัยโดยวธิีแสกนรำ่งกำย  

 90,000     90,000      90,000 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร หลักสูตร กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  

 150,000     150,000      150,000 

 โครงกำรอำสำพัฒนำและบริกำรวชิำชพีสู่
ชุมชน 

             

 โครงกำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับ
คุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it 
center)วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรศูนย์ Fix It Center แบบถำวร 
(ประจ ำจังหวัด) วิทยำลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

             

 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่ 2564 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
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     46 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลสงกรำนต์ 
2564 วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรฝกึอบรมอำชพีในสถำนศึกษำเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชำชนและครูผู้ท ำกำร
ฝึกอบรมอำชพีตำมโครงกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชพีระยะ
สั้น วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ วิทยำลัยเทคนคิ
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

             

 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพร้อมของ
รถโดยสำร (ช่วงก่อนเทศกำลสงกรำนต์ 
2564)วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ   
ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

             

 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพร้อมของ
รถโดยสำร (ช่วงก่อนเทศกำลปีใหม ่2564) 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ   ประจ ำปี
งบประมำณ  2564  
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     47 
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำนทำง

วิชำกำร นวัตกรรม สื่อกำรเรยีนกำรสอน

และงำนวิจัย 

             

 

โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และหุ่นยนต์อำชวีศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

     320,000 320,000      320,000 

 

โครงกำรอบรมสัมมนำงำนวิจยั กำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

  250,000      250,000   250,000 250,000 

 
โครงกำรจัดท ำขำตั้งแสดงผลงำน
สิ่งประดิษฐ ์

 60,000     60,000      60,000 

 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

             

 

โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

  50,000    50,000      50,000 

 

โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

  80,000    80,000      80,000 
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ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลผลิต โครงกำร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
บกศ. ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต ์

รวม 

1.โครงกำร
จัดตั้ง

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

2.โครงกำร
สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่
ระดับอนุบำล

จนถึงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3.โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม

และธรรมำภิ
บำลใน

สถำนศกึษำ 

4.เงินอดุหนุน
ทุนกำรศกึษำ

ต่อระดับ
ปริญญำตรีสำย

ปฏิบัติกำร 

รวมทั้งสิ้น 

 

โครงกำรจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และ สรุป
รำยงำนผลแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

  5,000    5,000      5,000 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำน ตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรม และแผนใช้จ่ำยเงิน 

ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมา

ณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ   86,716,010 132,064 244,090 4,005,500 434,640 950,860 2,533,600 66,264,256 8,200,500 1,586,000 1,507,500 445,000 412,000 86,716,010 

1.1101.1 งานตามภาระงานประจ า                           

1.1 งบด าเนินงาน    30,372,318                          30,372,318 

1.2 งบลงทุน   51,204,300            51,204,300           51,204,300 

    - ค่าครุภัณฑ์  8,000,000            8,000,000           8,000,000 

    - ค่าสิ่งก่อสร้าง   43,204,300            43,204,300           43,204,300 

2 โครงการ   5,139,392              

2.1 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนและผูส้ าเร็จ
การศึกษา               
  โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์บ่มเพำะ

ผู้ประกอบกำรอำชวีศึกษำและสถำน

ประกอบกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

งำนผลิตผล

กำรค้ำฯ 

30,000        30,000      

  โครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร

อำชีวศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

งำนผลิตผล

กำรค้ำฯ 

10,000        10,000      

  โครงกำรอำชีวะสรำ้งผู้ประกอบกำรใหม่ 

กำรอบรมกำรเขียนแผนธุรกิจใหก้ับ

นักเรียนนักศึกษำ  และประกวดกำรเขียน

แผนธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

งำนผลิตผล

กำรค้ำฯ 

50,000        50,000      

  โครงกำรปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงำน และ

ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร  

อำชีวศึกษำ

ระบบทวิภำคี 

25,000        25,000      

 โครงกำรติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

อำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี 

35,000        35,000      
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
  โครงกำร สอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวัดผลและ

ประเมินผล 
30,000      30,000       30,000 

  โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับ
สถำนศึกษำ  

งำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ 

9,000      9,000       9,000 

  โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

งำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ 

50,000      50,000       50,000 

  โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค งำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ 

200,000        200,000     200,000 

  โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำติ งำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ 

50,000        50,000     50,000 

  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำเพือ่กำร
ทดสอบมำตรฐำนวิชำชพีในระดับปริญญำ
ตรีสำขำเทคโนโลยีหรือสำยฏิบัติกำร 

อำชีวศึกษำ
ระดับปริญญำ

ตร ี

20,000        20,000     20,000 

  โครงกำรฝึกทักษะอำชีพผู้เรียนในสถำน
ประกอบกำร สำขำผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

กรอ.อศ. กลุ่ม
อำชีพยำน

ยนต์ฯ 

150,000        150,000     150,000 

2.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สง่เสริมกิจกรรมชมรมฯ 

และองค์กำรวิชำชีพ 

              

 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นร.-นศ. 30,000        30,000     30,000 

 โครงกำรปฐมนิเทศสมำชิก อวท. กิจกรรม นร.-นศ. 1,000        1,000     1,000 

  โครงกำร ดี 4  วันปิยะมหำรำช กิจกรรม นร.-นศ. 2,500        2,500     2,500 

 โครงกำรงำนขบวนแหห่ลวงพ่อพุทธโสธร กิจกรรม นร.-นศ. 10,000        10,000     10,000 

 โครงกำรเตรียมรับกำรประเมินอวท.
วิทยำลยั 

กิจกรรม นร.-นศ. 
20,000 

       
20,000 

    
20,000 

 โครงกำรดี 3 วิทยำลัยคุณธรรม กิจกรรม นร.-นศ. 30,000        30,000     30,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 

 โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช กิจกรรม นร.-นศ. 2,000      2,000       2,000 

 โครงกำร เก่ง 5 ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรม นร.-นศ. 1,000      1,000       1,000 

 โครงกำร เก่ง 4 งำนประชุม อวท.ระดับ
จังหวัด 

กิจกรรม นร.-นศ. 
5,000 

     
5,000 

      
5,000 

 โครงกำร monnig English กิจกรรม นร.-นศ. 1,500      1,500       1,500 

 โครงกำรตลำดนัดภำษำ/วันคริสมำศ กิจกรรม นร.-นศ. 3,000      3,000       3,000 

 โครงกำร แผน ด ี4กีฬำสีนักเรียน  ,  กฬีำ
สีครู 

กิจกรรม นร.-นศ. 
40,000 

     
40,000 

      
40,000 

 โครงกำร แผนดี 1 ตักบำตน้ ำใจสงไปให้
น้อง 

กิจกรรม นร.-นศ. 
5,000 

     
5,000 

      
5,000 

 โครงกำร English camp กิจกรรม นร.-นศ. 1,500      1,500       1,500 

 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับภำค  กิจกรรม นร.-นศ. 90,000      90,000       90,000 

 โครงกำรงำนประชุมอวท.ระดับชำต ิกำร
แข่งทักษะ 

กิจกรรม นร.-นศ. 
70,000 

     
70,000 

      
70,000 

 โครงกำรเก่ง 1  ประกวดสมำชิกดีเด่นและ
ชมรมดีเด่น 

กิจกรรม นร.-นศ. 
4,000 

     
4,000 

      
4,000 

 โครงกำรดี 1 พิธีรับใบประกำศ กิจกรรม นร.-นศ. 20,000        20,000     20,000 

 โครงกำรเก่ง 1 ปฐมนิเทศรับสมำชิกใหม่ กิจกรรม นร.-นศ. 4,000        4,000     4,000 

 โครงกำร monnig English กิจกรรม นร.-นศ. 1,300        1,300     1,300 

 โครงกำรดี 1 งดสูบบุหรี่โลกเดินรณรงค์ 
ประกำศสถำนศึกษำปลอดบหุรี ่

กิจกรรม นร.-นศ. 
8,000 

       
8,000 

    
8,000 

 โครงกำร ดี 4 ไห้วครู กิจกรรม นร.-นศ. 32,000        32,000     32,000 

 โครงกำร เก่ง 4  วันสุนทรภู ่ กิจกรรม นร.-นศ. 4,000        4,000     4,000 

 โครงกำร ดี 1  ต่อต้ำนยำเสพติด กิจกรรม นร.-นศ. 5,000        5,000     5,000 

 โครงกำร วันเข้ำพรรษำ กิจกรรม นร.-นศ. 5,000        5,000     5,000 

51 



     52 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 

 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ อศจ. กิจกรรม นร.-นศ. 20,000         20,000    20,000 

 โครงกำร แผนดี 4 วันพระรำชสมภพ ร.10 กิจกรรม นร.-นศ. 5,000         5,000    5,000 

 โครงกำร เก่ง 4  วันภำษำไทย กิจกรรม นร.-นศ. 4,000         4,000    4,000 

 โครงกำร ดี 4  วันแม ่ กิจกรรม นร.-นศ. 4,000         4,000    4,000 

 โครงกำร กีฬำระดับ ภำค กิจกรรม นร.-นศ. 290,000         290,000    290,000 

 โครงกำร เก่ง 2 ประกวดโครงำน
อำชีวศึกษำเอสโซ ่

กิจกรรม นร.-นศ. 
35,000 

        
35,000 

   
35,000 

 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ ชำต ิ กิจกรรม นร.-นศ. 170,000         170,000    170,000 

 โครงกำร ดี 1 เลือกคณะกรรมกำรชมรม กิจกรรม นร.-นศ. 1,000         1,000    1,000 

 โครงกำร เก่ง 4 ประชุมวิชำกำรระดับ
วิทยำลยั 

กิจกรรม นร.-นศ. 
31,000 

        
31,000 

   
31,000 

 โครงกำร ประกวดดนตรีคนพันธ์ R กิจกรรม นร.-นศ. 4,000         4,000    4,000 

 โครงกำร อบรมผู้น ำ อวท.ช่อสะอำด กิจกรรม นร.-นศ. 70,000         70,000    70,000 

 โครงกำร รด จรำจร กิจกรรม นร.-นศ. 10,000         10,000    10,000 

 โครงกำร แผนเก่ง 4 สอบปลำยภำค รด.ปี
3 

กิจกรรม นร.-นศ. 
2,200 

         
2,200 

  
2,200 

 โครงกำร ดี 1  สวนสนำม รด. (ส่งเข้ำ
ประกวด) 

กิจกรรม นร.-นศ. 
35,000 

         
35,000 

  
35,000 

 โครงกำร แผนดี 5 ปลูกต้นไม้ กิจกรรม นร.-นศ. 2,000          2,000   2,000 

 โครงกำร วิชำกำรเขียนโครงกำร กิจกรรม นร.-นศ. 1,000          1,000   1,000 

 โครงกำร วิชำศิลปประยุกต ์(เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

         
1,000 

  
1,000 

 โครงกำร วันธีรรำชเจำ้ คล้ำยวันสวรรคต 
ร.6 ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

         
1,000 

  
1,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 

 โครงกำร วิชำพยำบำล (เรียนหมุนเวียน) 
ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

       
1,000 

    
1,000 

 โครงกำร วิชำอิเล็กทรอนิกส์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

       
1,000 

    
1,000 

 โครงกำร วิชำสังคมสงเครำะห์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

       
1,000 

    
1,000 

 โครงกำร วิชำขบัรถยนต์ (เรียนหมุนเวียน) 
ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
1,000 

       
1,000 

    
1,000 

 โครงกำร สอบลส.วิสำมัญ2 ลส. กิจกรรม นร.-นศ. -        -     - 

 โครงกำร งำนชุมนุมลูกเสือระดับภำค,ชำติ กิจกรรม นร.-นศ. 10,000        10,000     10,000 

 โครงกำร สูทกรรม , กำรตั้งค่ำยพักแรม 
กำรกำงเต็นท์ ลส. 

กิจกรรม นร.-นศ. 
2,500 

       
2,500 

    
2,500 

 โครงกำร วันสถำปนำลูกเสือ กิจกรรม นร.-นศ. 2,000        2,000     2,000 

 โครงกำร เข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล กิจกรรม นร.-นศ. -        -     - 

 โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
(หมวดวิทยำศำสตร์) 

กิจกรรม นร.-นศ. 
20,000 

       
20,000 

    
20,000 

 โครงกำรภำษำจีนออนไลน์บริษัท ถงฟง  
(หมวดอังกฤษ) 
 

กิจกรรม นร.-นศ. 

5,000 
       

5,000 
    

5,000 

 โครงกำร English Camp(หมวดอังกฤษ) กิจกรรม นร.-นศ. 30,000        30,000     30,000 

 โครงกำร วัน Chrismas (หมวดอังกฤษ) กิจกรรม นร.-นศ. 5,000        5,000     5,000 

 โครงกำรจัดท ำป้ำยวันส ำคัญของสังคมไทย 
(หมวดสังคม) 
 
 

กิจกรรม นร.-นศ. 

10,000 

       

10,000 

    

10, 000 

53 



     54 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
2.3 โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 
             

 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

งำนแนะแนว
อำชีพฯ 

25,000      25,000       25,000 

 โครงกำรนัดพบแรงงำน (เรียนจบ พบงำน) 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563  

งำนแนะแนว

อำชีพฯ 

25,000      25,000       25,000 

 โครงกำรปฐมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564  

งำนแนะแนว

อำชีพฯ 

450,000      450,000       450,000 

 โครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 

งำนแนะแนว

อำชีพฯ 

6,000      6,000       6,000 

 โครงกำรแนะแนวสัญจร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

งำนแนะแนว

อำชีพฯ 

30,000      30,000       30,000 

 โครงกำรจัดซ้ือสื่ออุปกรณ์ ของที่ระลึกเพื่อ
ใช้ในงำนแนะแนว ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

งำนแนะแนว

อำชีพฯ 

30,000      30,000       30,000 

 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.
1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

ครูที่ปรกึษำ 90,000 90,000            90,000 

 โครงกำรลดปัญหำหำกำรออกกำรคันของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ครูที่ปรกึษำ 26,000        26,000     26,000 

 โครงกำรสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
 

ครูที่ปรกึษำ 910,000        910,000     910, 000 
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     55 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 

โครงกำรโรงเรียนสีขำวป้องกันแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดสุ่มตรวจปัสสำวะ กำรพนัน 
ทะเลำะววิำท สือ่ลำมก และพฤติกรรม
เส่ียงของนักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

ปกครอง 200,000        200,000     200,000 

 

โครงกำรออกตรวจจุดเสี่ยง ปกครอง 200,000        200,000     200,000 
 

โครงกำรจัดชื้อเส้ือทีมงำนปกครอง ปกครอง 40,000        40,000     40,000 
 

โครงกำรน้ ำดื่มสะอำด  สวัสดิกำร นร.นศ. 50,000        50,000     50,000 
 

โครงกำรประกันสุขภำพ และประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  

สวัสดิกำร นร.นศ. -        -     - 

 

โครงกำรขับขี่ปลอดภยั  สวัสดิกำร นร.นศ. 50,000        50,000     50,000 
 

โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และ
ตรวจหำสำรเสพติด นกัเรียน นักศึกษำ
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564  

สวัสดิกำร นร.นศ. -        -     - 

 

โครงกำรจัดซ้ือเครื่องมือ และเวชภัณฑ์  สวัสดิกำร นร.นศ. 45,000        45,000     45,000 
 

โครงกำรปรับปรุง พัฒนำห้องพยำบำล  สวัสดิกำร นร.นศ. 20,000        20,000     20,000 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน และกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นอย่ำงถูกวิธ ี

สวัสดิกำร นร.นศ. 30,000        30,000     30,000 

 

โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรใหม้ี
ควำมรู้ และประกอบอำหำรให้ถูกตอ้งตำม
หลักโภชนำกำรที่ดี  

สวัสดิกำร นร.นศ. 30,000        30,000     30,000 

 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อป้องกัน 
และรักษำสุขภำพ อนำมัย และโรคภัย
ร้ำยแรงต่ำงๆ  

สวัสดิกำร นร.นศ. 150,000        150,000     150,000 

 

โครงกำรปรับปรุง และพัฒนำโรงอำหำร  สวัสดิกำร นร.นศ. 50,000        50,000     50,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 

โครงกำรบริจำคโลหิต  สวัสดิกำร นร.นศ. -              
 

โครงกำรจัดท ำบัตรนักเรียน-นกัศึกษำ งำนทะเบียน 50,000      50,000       50,000 
 

โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่อง
ส ำรองไฟ 

งำนทะเบียน 40,000      40,000       40,000 

 

โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปั๊มนูนไฟฟ้ำ (ปั๊มตรำ
วิทยำลยัในใบ รบ.) 

งำนทะเบียน 40,000      40,000       40,000 

 

โครงกำรจัดท ำใบ รบ. และรำยงำนผลกำร
เรียน 

งำนทะเบียน 15,000      15,000       15,000 

 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทกุ
ภำคส่วน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

งำนควำม
ร่วมมือ 

50,000      50,000       50,000 

2.4 โครงกำรซ่อมแซม ปรบัปรงุ พัฒนำห้องเรียน โรงงำน 
พื้นที่ปฏิบตัิงำน 

              

 

โครงกำรติดกล้องวงจรปิดส ำหรับ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์

แผนกเทคโนโลยี
พื้นฐำน 

70,000       70,000      70,000 

 

โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

แผนกเทคโนโลยี
พื้นฐำน 

70,000       70,000      70,000 

 

โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเขียนแบบ
ไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร ์

แผนกวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำก ำลัง 

400,000       400,000      400,000 

 

โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรียน
ภำคทฤษฎแีละหอ้งเขียนแบบไฟฟำ้ 

แผนกวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำก ำลัง 

250,000       250,000      250,000 

 

โครงกำรกั้นพื้นที่งำนเครื่องมือกลเบื้องต้น แผนกวิชำเทคนิค
กำรผลิต 

20,000       20,000      20,000 

 

โครงกำรกั้นห้องงำนพ่นส ี แผนกวิชำเทคนิค
กำรผลิต 

22,000       22,000      22,000 

 

โครงกำรขนย้ำยเครื่องจักรกล แผนกวิชำเทคนิค
กำรผลิต 

20,000       20,000      20,000 

 

โครงกำรห้องเรียนทันสมัยระบบ 
Automation System 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

254,500       254,500      254,500 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 

โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันตก
ชั้น 4 แผนกเมคคำทรอนิกส์ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

59,000         59,000    59,000 

 

โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียนห้อง
ทดสอบมำตรฐำน 
สำขำ ชำ่งควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเม
เบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ1 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

90,000         90,000    90,000 

 

โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำด
อำคำรเรียนและหอ้งเรียน แผนกเมคคำ
ทรอนิกส์ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

6,000         6,000    6,000 

 

โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันนก
ด้ำนหน้ำอำคำร 2 ชั้น 4 และ ชั้น 5 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

20,000         20,000    20,000 

 

โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหุ่นยนตA์BB 
โครงกำรเชฟรอน 
งบประมำณระบบกำรซ่อมบ ำรุงและดูแล
รักษำ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

30,000         30,000    30,000 

 

โครงกำรจัดซ่อมชุด Robotech LRT – 
4060T 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

22,300         22,300    22,300 

 

โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำน
ห้องพักครูแผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

22,500          22,500   22,500 

 

โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เครื่องปรับอำกำศแผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

8,400          8,400   8,400 

 

โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน
โครงงำนแผนกเมคคำทรอนิกส์ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

15,200          15,200   15,200 

 โครงกำรจัดท ำชุดกำรเรียนกำรสอน มิน ิ
CNC พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนเมคคำ
ทรอนิกส์ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

59,900          59,900   59,900 

 โครงกำรชุดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

50,000          50,000   50,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำร ติดตั้งผ้ำม่ำนห้องเรียนแผนกเมค

คำทรอนิกส์ 

แผนกวิชำเมคคำ
ทรอนิกส์ 

62,690       62,690      62,690 

 โครงกำรติดตั้งกระจกป้องกันฝนและ
ป้องกันแสงอำคำรเรียน 1 ห้อง 144 , 145 
และห้องละหมำด (ส่วนกลำง) 

แผนกสำมัญ
สัมพันธ์ 

20,000       20,000      20,000 

 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนพลศึกษำ (หมวดพลำนำมัย) 

แผนกสำมัญ
สัมพันธ์ 

30,950       30,950      30,950 

 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ปรับปรุงห้อง
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมญั
สัมพันธ ์ (หมวดคณิตศำสตร์) 

แผนกสำมัญ
สัมพันธ์ 

30,000       30,000      30,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมัญสัมพนัธ์ 
(หมวดคณิตศำสตร์) 

แผนกสำมัญ
สัมพันธ์ 

20,000       20,000      20,000 

 โครงกำรจัดซ่อมแซมโต๊ะวำงเครื่องเจำะ แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

15,960        15,960     15,960 

 โครงกำรจัดท ำเก้ำอี้นั่งพกัของนักเรียน
นักศึกษำ 

แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

11,775        11,775     11,775 

 โครงกำรซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชำ
เทคนิคพื้นฐำน 

แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

25,000        25,000     25,000 

 โครงกำรซ่อมแซมเก้ำอี้ครูแผนกวิชำ
เทคนิคพื้นฐำน 

แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

15,000        15,000     15,000 

 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเข้ำ
เครื่องจักร 

แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

25,000        25,000     25,000 

 โครงกำรซ่อมแซมปำกจับชิ้นงำน แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

35,000        35,000     35,000 

 โครงกำรปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเซรำมิค
ห้องปฏิบัติกำรแผนกเทคโนโลยี
โทรคมนำคม 

แผนกวิชำ
เทคโนโลยี

โทรคมนำคม 

84,500        84,500     84,500 
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     59 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้พลังงำน

โซลำล์เซลขนำด 3. กิโลวัตต ์ 

แผนกวิชำ
เทคโนโลยี

โทรคมนำคม 

185,000       185,000      185,000 

 โครงกำรเดินระบบท่อลมแผนกวิชำช่ำง
ยนต์ 

แผนกวิชำช่ำง
ยนต์ 

45,000       45,000      45,000 

 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่จัดกำรเรียนกำร
สอนงำนจักรยำนยนต ์

แผนกวิชำช่ำง
ยนต์ 

95,000       95,000      95,000 

 โครงกำรซ่อมเครื่องอัดอำกำศแผนกวิชำ
ช่ำงยนต์ 

แผนกวิชำชำ่ง
ยนต์ 

65,000       65,000      65,000 

 โครงกำรติดตั้งจุดเติมลมยำงรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต ์หน้ำแผนกวิชำชำ่งยนต ์

แผนกวิชำชำ่ง
ยนต์ 

52,000       52,000      52,000 

 โครงกำรติดผ้ำม่ำนห้องเรียนอำคำร10 แผนกวิชำชำ่ง
ยนต์ 

47,000       47,000      47,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

แผนกวิชำชำ่ง
ยนต์ 

88,000        88,000     88,000 

 โครงกำรจัดซ้ือพัดลมเอนกประสงค์ประจ ำ
พื้นที่ฝึกปฏิบัตแิผนกวิชำช่ำงยนต ์

แผนกวิชำชำ่ง
ยนต์ 

46,000        46,000     46,000 

 โครงกำรซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่น HACO แผนกวิชำ
เทคนิคโลหะ 

50,000        50,000     50,000 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติกำรงำน
โลหะแผ่น 

แผนกวิชำ
เทคนิคโลหะ 

40,000        40,000     40,000 

 โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี แผนกวิชำ
เทคนิคโลหะ 

55,940        55,940     55,940 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียน/ห้องพักครูใน
ระดับปริญญำตรี 

แผนกวิชำ
เทคนิคโลหะ 

140,720        140,720     140,720 

 โครงกำรอบรมงำนเขียนแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
 

แผนกวิชำ
เทคนิคโลหะ 

13,100        13,100     13,100 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรซ่อมเครื่องจักรกลและระบบ

ไฟฟ้ำแผนกชำ่งกลโรงงำนและเทคนิค
อุตสำหกรรม  

แผนกวิชำ
เทคนิค

อุตสำหกรรม 

250,000       250,000      250,000 

 โครงกำรพัฒนำห้องเรียน และสื่อกำร
เรียนรู้แผนกช่ำงก่อสร้ำง 

แผนกวิชำชำ่ง
ก่อสร้ำง 

75,000       75,000      75,000 

 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแผนกชำ่ง
ก่อสร้ำง 

แผนกวิชำชำ่ง
ก่อสร้ำง 

375,000       375,000      375,000 

 โครงกำรกำรติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รักษำควำมปลอดภยัภำยในแผนกชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

160,000       160,000      160,000 

 โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกำรเข้ำ
หัวไฟเบอร์ FTTX แบบฟำส 

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

87,000        87,000     87,000 

 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ประจ ำแผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

60,000        60,000     60,000 

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องมือวัดไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย ส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน 

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

50,000        50,000     50,000 

 โครงกำรอบรมระบบอัติโนมัติและ IOT 
ส ำหรับบุคลำกรวิทยำลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ 

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

50,000        50,000     50,000 

 โครงกำร ปรับปรุงฝ้ำเพดำนแผนกชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 ตึก 6  

แผนกวิชำชำ่ง
อิเล็กทรอนิกส ์

300,000        300,000     300,000 

 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบ
เครือข่ำยไร้สำยให้ครอบคลุมทั้งวิทยำลยั 
 
 

งำนศูนย์ข้อมูล 463,000 
(163,000 - 
เก็บจำกเดก็) 

      463,000 
(163,000 - 

เก็บจำก
เด็ก 

     463,000 
(163,000 - 
เก็บจำกเดก็) 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรบ ำรุงรักษำลิฟท์อำคำร 9 และ

อำคำร 10 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
อำคำรสถำนที ่ 50,000        50,000     50,000 

 โครงกำร  จัดท ำป้ำยชือ่ห้องประชุมและ
ห้องรับรอง 

อำคำรสถำนที ่ 53,000        53,000     53,000 

 โครงกำร จัดซ้ือวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้งำน
อำคำรสถำนที ่

อำคำรสถำนที ่ 45,000        45,000     45,000 

 โครงกำร ซ่อมระบบเครื่องเสียงและผ้ำ
ส ำเร็จคลุมโต๊ะห้องประชุมพุทธโสธร2 

อำคำรสถำนที ่ 51,000        51,000     51,000 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นเวที ห้อง
ประชุมพุทธโสธร2 

อำคำรสถำนที ่ 89,653      89,653       89,653 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร
6 แผนกเทคนิคโลหะ 

อำคำรสถำนที ่ 88,000         88,000    88,000 

 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมถนนทำงเข้ำ
ด้ำนหลังวิทยลัยฯ 

อำคำรสถำนที ่ 79,700         79,700    79,700 

 โครงกำร ปรับปรุงห้องน้ ำและห้องพักครุ
เวร 

อำคำรสถำนที ่ 35,000         35,000    35,000 

 โครงกำร รั้วเมทัลชีทด้ำนหลังห้องน้ ำ อำคำรสถำนที ่ 58,000         58,000    58,000 
 โครงกำร รื้อถอนบำ้นพัก ปรับภูมิทัศน์

พื้นที่ 
อำคำรสถำนที ่ 50,000         50,000    50,000 

 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร 5 และ
อำคำร 6 

อำคำรสถำนที ่ 350,000         350,000    350,000 

2.5 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนใน
สถำนศึกษำ 

              

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน งำน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

อำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี 

18,000       18,000      18,000 

 โครงกำรดูแลรักษำระบบกล้องวงจรปิด วิทยบริกำร
และห้องสมุด 

80,000        80,000     80,000 

61 



     62 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรจัดหำหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ E-

book 
วิทยบริกำร

และห้องสมุด 
10,000       10,000      10,000 

 โครงกำรจัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ วิทยบริกำร
และห้องสมุด 

250,000        250,000     250,000 

 โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และวำรสำร
เพื่อให้บริกำร 

วิทยบริกำร
และห้องสมุด 

40,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,600 40,000 

 โครงกำร จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรสอบ
ปลำยภำคเรียน 

งำนวัดผลและ
ประเมินผล 

30,000      30,000       30,000 

  โครงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อเนื่องในวัน
ส ำคัญของชำติของวิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ  

ประชำสัมพันธ ์ 80,000      80,000       80,000 

  โครงกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน (งำน
ประชำสัมพันธ์) วิทยำลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ  

ประชำสัมพันธ ์ 80,000      80,000       80,000 

 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน EEC 10,000        10,000     10,000 
2.6 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร               
 โครงกำรจัดประชุม อบรมประจ ำเดือน 

ของศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี พ.ศ.2564 

EEC 40,000       20,000     20,000 40,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
งำนวิจัยในชั้นเรียน 

งำนวิจัยฯ 50,000         50,000    50,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติครูนิเทศเพื่อ
พัฒนำและยกระดับกำรติดตำมผลกำรฝกึ
อำชีพ  

งำน
อำชีวศึกษำ

ระบบทวิภำคี 

30,000           30,000  30,000 

 โครงกำรอบรมพัฒนำหลักสูตรตำม
มำตรฐำนอำชีพ 
 

งำนพัฒนำ
หลักสูตรฯ 

80,000           80,000  80, 000 
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     63 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรประชุม อ.กรอ.อศ. และประชมุ

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน อ.
กรอ.อศ. กลุ่มอำชพียำนยนต์และชิ้นส่วน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กรอ.อศ. กลุ่ม
อำชีพยำน
ยนต์และ
ชิ้นส่วน 

500,000   100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000 

 โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่
ท ำควำมร่วมมอืในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในระดับปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยี
หรือสำยฏิบัติกำร 

งำน
อำชีวศึกษำ
ระดับปริญญำ
ตร ี

20,000          20,000   20,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะ
กำรประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์จัดพิมพ์
หนังสือรำชกำร 

งำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

25,100        25,100     25,100 

 โครงกำร ระบบกำรลงชื่อปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรวิทยำลัยโดยวธิีแสกนรำ่งกำย  

งำนบุคลำกร 90,000        90,000     90,000 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร หลักสูตร กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  

งำนบุคลำกร 150,000           150,000  150,000 

2.7 โครงกำรอำสำพัฒนำและบริกำรวชิำชีพสูชุ่มชน               
 โครงกำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับ

คุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it 
center)วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน      งบ
สนับสนุน 

       

 โครงกำรศูนย์ Fix It Center แบบถำวร 
(ประจ ำจังหวัด) วิทยำลยัเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน       งบสนับสนุน       

 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม ่
2564 วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน    งบ
สนับสนุน 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลสงกรำนต์ 

2564 วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน       งบสนับสนุน       

 โครงกำรฝึกอบรมอำชพีในสถำนศึกษำเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชำชนและครูผู้ท ำกำร
ฝึกอบรมอำชพีตำมโครงกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน        งบสนับสนุน      

 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชพีระยะ
สั้น วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน         งบสนับสนุน     

 โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ วิทยำลัยเทคนคิ
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน          งบสนับสนุน    

 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพร้อมของ
รถโดยสำร (ช่วงก่อนเทศกำลสงกรำนต์ 
2564)วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ   
ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน       งบสนับสนุน       

 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพร้อมของ
รถโดยสำร (ชว่งก่อนเทศกำลปีใหม่ 2564) 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ   ประจ ำปี
งบประมำณ  2564  

โครงกำรพิเศษฯ งบสนับสนุน    งบ
สนับสนุน 

         

2.8 โครงกำรส่งเสริมกำรสรำ้งผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม 
สื่อกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจยั 

              

 โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และหุ่นยนต์อำชวีศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 
 
 

งำนวิจัยฯ 320,000 
งบสนับสนุน 

       100,000 100,000  120,000  320,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ 
งาน/แผนก ท่ี

ใช้จ่าย 
งบประมาณ

ที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

ต.ค.-63 พ.ย.63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน 
 โครงกำรอบรมสัมมนำงำนวิจยั กำร

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

งำนวิจัยฯ 250,000        250,000     250,000 

 โครงกำรจัดท ำขำตั้งแสดงผลงำน
สิ่งประดิษฐ ์

งำนวิจัยฯ 60,000         60,000    60,000 

2.9 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ               
 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

งำนประกัน
คุณภำพ 

50,000        50,000     50,000 

 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

งำนประกัน
คุณภำพ 

80,000         80,000    80,000 

 โครงกำรจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และ สรุป
รำยงำนผลแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

งำนวำงแผน
และ
งบประมำณ 

5,000            5,000 5,000 
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รำยกำรครุภัณฑ์งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน แผนก/งำน หมำยเหตุ 
1 ชุดห้องปฏิบัติกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำ  1 ชุด 1 ชุด      5,000,000        5,000,000   สำขำวิชำเครื่องกล     
2 ชุดปฏิบัติกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสู งระบบ 

MacOS และ Windows  1 ชุด 
1 ชุด       3,000,000       3,000,000  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

  
รวม    8,000,000      

 

  

รำยกำรงบประมำณที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน แผนก/งำน หมำยเหตุ 
1 อำคำรเรียนและอำคำรปฏิบัติกำร 6 ชั้น 1 หลัง 43,204,300 43,204,300 วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  

รวม 43,204,300    
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วัสดุส ำนักงำน 

ที ่ แผนก/งำน งปม. บกศ. กจ. พัฒนำผู้เรียน หมำยเหตุ 
1 งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน        7,000          
2 งำนบริหำรงำนทั่วไป       70,135          
3 งำนอำคำรสถำนที ่       18,300          
4 งำนทะเบียน       49,921          
5 งำนบัญชี       19,910          
6 งำนบุคลำกร       29,615          
7 งำนประชำสัมพันธ์       45,015          
8 งำนพัสดุ       50,000          
9 งำนกำรเงิน       50,000          

10 งำนควำมร่วมมือ        8,400          
11 งำนวำงแผนและงบประมำณ       30,745          
12 งำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์       13,830          
13 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ        8,130          
14 งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ        8,300          
15 งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ       10,850          

16 งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ       18,404          
17 งำนครูที่ปรึกษำ       10,000          
18 งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน       20,000          
19 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน       30,000          
20 งำนปกครอง       14,975          
21 งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ       10,385          

22 งำนวัดผลและประเมินผล       54,700          
23 งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน       16,000          
24 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน       50,000          
25 งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด       16,900          
26 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี       15,000          
รวม    702,512           -             -               -     702,512  
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  วัสดุกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2/2563 

ที ่ แผนก  ได้รับจัดสรร 60 %  หมำยเหตุ 
1 เทคนิคอุตสำหกรรม  90,146    
2 เทคนิคกำรผลิต                  50,400    
3 เทคนิคโลหะ             66,600    
4 ไฟฟ้ำก ำลัง            165,300    
5 อิเล็กทรอนิกส์                  93,450    
6 โทรคมนำคม                   65,100    
7 ก่อสร้ำง                   85,800    
8 ช่ำงยนต์                  97,200    
9 เทคนิคพ้ืนฐำน                49,035    
10 เทคโนโลยีพ้ืนฐำน              41,160    
11 เมคคำทรอนิกส์                 41,885    
12 สำมัญสัมพันธ์                  32,640    
รวม                   878,716 ให้แผนกจัดซ้ือตำมจัดสรรในภำคเรียนที่ 2/2563 

 

  วัสดุกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 1/2564 

ที ่ แผนก  ได้รับจัดสรร 40 %  หมำยเหตุ 
1 เทคนิคอุตสำหกรรม                  55,900    
2 เทคนิคกำรผลิต              32,600    
3 เทคนิคโลหะ                  51,300    
4 ไฟฟ้ำก ำลัง             104,900    
5 เมคคำทรอนิกส์                 39,400    
6 อิเล็กทรอนิกส์                70,700    
7 โทรคมนำคม                  41,800    
8 ก่อสร้ำง                     51,600    
9 ช่ำงยนต์                 58,420    
10 เทคนิคพ้ืนฐำน                     34,500    
11 เทคโนโลยีพ้ืนฐำน                29,190    
12 สำมัญสัมพันธ์                   25,500    

รวม               595,810  ให้แผนกจัดซ้ือตำมจัดสรรในภำคเรียนที่ 1/2564 
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แผนกำรรับนักเรียน – นักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ สำขำงำน 
ปวช.
(ปกต)ิ 

ปวช. 
(ทวิภำคี) 

ปวช. 
(ทวิศึกษำ) 

รวม 

อุตสำหกรรม   

ช่ำงยนต์ ยำนยนต์ - 120 - 120 

ช่ำงกลโรงงำน เครื่องมือกล 80 40 - 120 

ช่ำงกลโรงงำน ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 60 - - 60 
ช่ำงเชื่อมโลหะ โครงสร้ำง 60 - - 60 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ไฟฟ้ำก ำลัง 200 - - 200 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 120 - - 120 

ช่ำงก่อสร้ำง ก่อสร้ำง 80 - - 80 

โทรคมนำคม โทรคมนำคม 45 20 - 65 

ช่ำงเมคคำทรอนิกส์ เมคคำทรอนิกส์ 90 - - 90 
รวม 735 180 0 915 

ปวช. มีจ ำนวน 8 สำขำวิชำ จ ำนวน 9 สำขำงำน 
 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ สำขำงำน 
ปวส.
(ปกต)ิ 

ปวส. 
(ทวิภำคี) 

ปวส. 
(ม.6) 

ปวส.
(สมทบ) 

รวม 

อุตสำหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยำนยนต์ (ทวิภำคี) - 40 - - 40 
  เทคนิคยำนยนต์ไฟฟ้ำ - 20 20 - 40 
เทคนิคกำรผลิต ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 20 20 40  80 
  โพลีแมคคำนิกส์ - 20 - - 20 
เทคนิคอุตสำหกรรม ติดตั้งและบ ำรุงรักษำ 40 20 20 - 80 

เทคนิคโลหะ 
เทคโนโลยีงำนเชื่อมและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ 

- 40 20 - 60 

ไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำก ำลัง 40 40 40 20 140 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรรม 80 - 40 40 160 
ก่อสร้ำง เทคนิคกำรก่อสร้ำง 40 - 20 - 60 

โทรคมนำคม 
ระบบสื่อสำรข้อมูลและ
เครือข่ำย 

20 15 20 - 55 

ช่ำงเมคคำทรอนิกส์ เมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 40 40 40 - 120 
รวม 280 255 260 60 855 

ปวส. มีจ ำนวน 9 สำขำวิชำ จ ำนวน 11 สำขำงำน 
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ระดับปริญญำตรี (ทล.บ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
ปวส.
(ปกต)ิ 

ปวส. 
(ทวิภำคี) 

ปวส. 
(ม.6) 

รวม 

อุตสำหกรรม 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเชื่อม (ต่อเนื่อง) 

- 20 - 20 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยี
ไฟฟ้ำ  

- 20 - 20 

รวม - 40 - 40 

ปริญญำตรี มีจ ำนวน 2 สำขำวิชำ จ ำนวน 2 สำขำงำน 



1 

โครงการที่ 1 
โครงการ  :   โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ร่วมกบั หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ด้ำนที่ 2 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 1 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 
 

4.  หลักการและเหตุผล             
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมใน

เรื่อง คุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของนักศึกษำได้อย่ำงชัดเจน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิชำชีพสำขำวิชำต่ำง ๆ ได้มีโอกำสได้สัมผัสกับกำรประกอบอำชีพจริง ๆ เช่น กำรสัมมนำ
วิชำชีพสำขำวิชำ  กำรนิ เทศและติดตำมผลกำรฝึกงำน  กำรส่งเสริม   กำรใช้ทักษะภำษำไทย 
ภำษำต่ำงประเทศ  กำรใช้เทคโนโลยีที่จ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำน ฯลฯ    เป็นวิธีกำรหนึ่งที่
ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำทั้งโดยนักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  เพ่ือเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนหรือผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
             5.1  เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
             5.2  เพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
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6.  เป้าหมาย 
          ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้   
ที ่ ช่ือกิจกรรม  ผู้ด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
1 โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร

อำชีวศึกษำและสถำนประกอบกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

งำนผลิตผลกำรค้ำฯ - มีคณะครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี นักเรียน-
นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร 
- จ ำนวน  100  คน 

2 โครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนธรุกิจ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

งำนผลิตผลกำรค้ำฯ - แผนธุรกิจที่เข้ำร่วมกำรนิเทศติดตำม 
จ ำนวน  2  ธุรกิจ 
- แผนธุรกิจผ่ำนกำรนิเทศติดตำม 

3 โครงกำรอำชีวะสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม ่กำรอบรมกำร
เขียนแผนธุรกจิให้กับนักเรียนนักศกึษำ  และประกวด
กำรเขียนแผนธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

งำนผลิตผลกำรค้ำฯ - มีนักเรียน-นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน  50  คน 
- มีคณะคร-ูอำจำรย-์เจ้ำหน้ำท่ี เขำ้ร่วม
โครงกำร  จ ำนวน  10  คน 

4 โครงกำรปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงำน และฝึกอำชีพใน
สถำนประกอบกำร 

งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี 

- มจี ำนวนนักศึกษำมีควำมเข้ำใจใน
นโยบำย แนวปฏิบัต ิและระเบียบกำร
ฝึกงำนและกำรฝึก อำชีพเพิ่มมำกขึ้น 

5 โครงกำรติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำค ี

งำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี 

- จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ถึงเป้ำหมำยของกำรออกฝึกอำชีพ และมี
ควำมรู้ตำมหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

6 โครงกำร สอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวัดผลและ

ประเมินผล 

- นักเรียน – นักศึกษำระดบั ปวช.3 และ
ปวส.2 ทุกแผนกช่ำงทุกคน  เขำ้สอบ 
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพภำคปฏิบัต ิ

7 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ  งำนพัฒนำหลักสูตรฯ - จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ 

8 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

งำนพัฒนำหลักสูตรฯ - จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจงัหวัด 

9 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค งำนพัฒนำหลักสูตรฯ - จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ระดับภำค 

10 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำต ิ งำนพัฒนำหลักสูตรฯ - จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ระดับชำต ิ

11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อกำรทดสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพในระดับปรญิญำตรีสำขำเทคโนโลยี
หรือสำยปฏิบัติกำร 

งำนอำชีวศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี

- จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีผ่ำนกำร
ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพในระดับปริญญำ
ตรีสำขำเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบตักิำร 

12 โครงกำรฝึกทักษะอำชีพผู้เรยีนในสถำนประกอบกำร 
สำขำผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

กรอ.อศ. กลุ่มอำชีพ
ยำนยนต์และชิ้นส่วน 

- จ ำนวนของนักเรียน นักศึกษำท่ีฝึกทักษะ
อำชีพผู้เรียนในสถำนประกอบกำร สำขำ
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต ์
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7.   ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
     7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ  (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ เข้ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
             7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือ ขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                     7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำต ด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืน ๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ  ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

8.   ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
เป็นเงินทั้งสิ้น 659,000 บำท  (หกแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
1 โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ

และสถำนประกอบกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
- -        30,000  

2 โครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนธรุกิจ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

- -        10,000  

3 โครงกำรอำชีวะสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม ่กำรอบรมกำรเขียน
แผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษำ  และประกวดกำรเขียน
แผนธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

- -        50,000  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ ผู้เรียนและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ได้ไม่น้อยกว่ำ 12  กิจกรรม 
           9.1.2  มีผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  
(2,802 คน) ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  
    9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
              ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ เป็นผู้ที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำในระดับดีมำก 
10.   การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน  กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
 

ที ่ ช่ือกิจกรรม  
งบประมำณหมวดงบด ำเนินงำน 

( ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ) (บำท) 
บกศ. อุดหนุน งบประมำณ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
4 โครงกำรปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงำน และฝึกอำชีพในสถำน

ประกอบกำร  
- -        25,000  

5 โครงกำรติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำค ี 

- -       35,000  

6 โครงกำร สอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ - -        30,000  

7 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ  - -          9,000  

8 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

- -        50,000  

9 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค  -       200,000  

10 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำต ิ  - 50,000  

11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อกำรทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพในระดับปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยหีรือสำยปฏิบตัิกำร 

- -        20,000  

12 โครงกำรฝึกทักษะอำชีพผู้เรยีนในสถำนประกอบกำร สำขำ
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

     150,000 

รวม - - 659,000 
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       10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
              ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมชั้นปี 
              ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชำชีพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

**************************************************************** 
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โครงการที่ 2 
โครงการ   :   โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ และองค์การวิชาชีพ 

***************************************************************************   
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ   ร่วมกับหัวหน้ำ
สำขำวิชำ  หัวหน้ำงำนฯ  คร-ูอำจำรย์วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่4 ข้อที ่1 ข้อที่ 1 ด้ำนที่ .3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 1 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 
 

4.   หลักการและเหตุผล             
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมในเรื่อง

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมในวิชำชีพ รวมทั้งด้ำนบุคลิกภำพ
และมนุษยสัมพันธ์  เช่น  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับกิจกรรมองค์กำร ดนตรี กีฬำ กิจกรรมเกี่ยวกับชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
เรื่องที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำโดยนักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  เพ่ือเป้ำหมำยในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ของ
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน        
 5.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน เพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ    
           5.3 น ำผลกำรด ำเนินงำนมำประเมินเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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6.  เป้าหมาย 
       พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้   
ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมให้นักศึกษำเข้ำร่วมชมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 150 คน 

2 โครงกำรปฐมนิเทศสมำชิก อวท. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกำรปฐมนเิทศสมำชิก อวท. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คนมยกย่อง 

3  โครงกำร ดี 4  วันปิยะมหำรำช งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันส ำคญัของชำติ เช่น วันปิยะ
มหำรำชฯลฯ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คนม 

4 โครงกำรงำนขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรฯ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 2,000 คนม 

5 โครงกำรเตรยีมรับกำรประเมินอวท.วิทยำลัย งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเตรียมรับกำรประเมนิอวท.
วิทยำลัย 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 150 คนม 

6 โครงกำรดี 3 วิทยำลัยคณุธรรม งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิทยำลัยคุณธรรม 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คนม 

7 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คนม 

8 โครงกำร เก่ง 5 ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 2,000 คนม 

9 โครงกำร เก่ง 4 งำนประชุม อวท.ระดับจังหวดั งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงำนประชุม อวท.ระดับจังหวัด 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คนม 

10 โครงกำร monnig English งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม monnig English 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คนม 

11 โครงกำรตลำดนัดภำษำ/วันคริสมำต งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม ตลำดนัดภำษำ/วันคริสมำต 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คนม 

12 โครงกำร แผน ด ี4 กีฬำสีนักเรยีน  ,  กีฬำสีคร ู งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม 4 กีฬำสีนักเรียน  ,  กีฬำสีครู
ภำยในวิทยลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,500 คนม 

13 โครงกำร แผนดี 1 ตักบำตรน้ ำใจสงไปให้น้อง งำนกจิกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม ตักบำตรน้ ำใจสงไปให้น้อง 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 2,000 คนม 

14 โครงกำร English camp งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม English camp 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คนม 

15 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับภำค  งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประชุมวิชำกำรระดบัภำค 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
16 โครงกำรงำนประชุมอวท.ระดับชำติ กำรแข่ง

ทักษะ 
งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประชุมอวท.ระดับชำติ กำรแข่ง

ทักษะ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

17 โครงกำรเก่ง 1  ประกวดสมำชิกดเีด่นและชมรม
ดีเด่น 

งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประกวดสมำชิกดีเดน่และชมรม
ดีเด่น 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

18 โครงกำรดี 1 พิธีรับใบประกำศ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมพิธีรับใบประกำศ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

19 โครงกำรเก่ง 1 ปฐมนิเทศรับสมำชิกใหม่ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรับสมำชิกใหม่ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

20 โครงกำร monnig English งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม monnig English 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

21 โครงกำรดี 1 งดสูบบุหรีโ่ลกเดินรณรงค์ ประกำศ
สถำนศึกษำปลอดบุหรี ่

งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลกเดินรณรงค์ 
ประกำศสถำนศึกษำปลอดบุหรี ่
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

22 โครงกำร ดี 4 ไหว้คร ู งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครเูพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษำได้ระลึกถึงพระคุณของครู 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

23 โครงกำร เก่ง 4  วันสุนทรภู ่ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนำยนให้
นักเรียน  นักศึกษำ  มีทักษะในกำรใช้
ภำษำไทย 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

24 โครงกำร ดี 1  ต่อต้ำนยำเสพติด งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

25 โครงกำร วันเข้ำพรรษำ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมพิธีวันเข้ำพรรษำ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

26 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ อศจ. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬำระดับ อศจ. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

27 โครงกำร แผนดี 4 วันพระรำชสมภพ ร.10 งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันพระรำชสมภพ ร.10 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

28 โครงกำร เก่ง 4  วันภำษำไทย งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันภำษำไทย 29 กรกฎำคมให้
นักเรียน นักศึกษำ ฟัง พูด อ่ำน เขียน
ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

29 โครงกำร ด ี4  วันแม ่ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันแม ่
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
30 โครงกำร กีฬำระดับ ภำค งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬำระดับ ภำค 

- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

31 โครงกำร เก่ง 2 ประกวดโครงำนอำชีวศึกษำเอส
โซ ่

งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประกวดโครงำนอำชีวศึกษำเอส
โซ ่
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

32 โครงกำร ด ี2  กีฬำระดับ ชำต ิ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬำระดับ ชำต ิ
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

33 โครงกำร ดี 1 เลือกคณะกรรมกำรชมรม งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเลือกคณะกรรมกำรชมรม 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

34 โครงกำร เก่ง 4 ประชุมวิชำกำรระดับวิทยำลยั งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประชุมวิชำกำรระดบัวิทยำลัย 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

35 โครงกำร ประกวดดนตรีคนพันธ์ R งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประกวดดนตรีคนพนัธ์ R 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

36 โครงกำร อบรมผู้น ำ อวท.ช่อสะอำด งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมอบรมผู้น ำ อวท.ช่อสะอำด 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 200 คน 

37 โครงกำร รด จรำจร งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม รด. จรำจร 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

38 โครงกำร แผนเก่ง 4 สอบปลำยภำค รด.ป3ี งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมสอบปลำยภำค รด.ป3ี 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

39 โครงกำร ด ี1  สวนสนำม รด. (ส่งเข้ำประกวด) งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมสวนสนำม รด. (ส่งเข้ำประกวด) 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

40 โครงกำร แผนดี 5 ปลูกต้นไม ้ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นักศึกษำ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500คน 

41 โครงกำร วิชำกำรเขียนโครงกำร งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชำกำรเขียนโครงกำร 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

42 โครงกำร วิชำศิลปประยุกต์ (เรียนหมุนเวียน) ลส. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชำศลิปประยุกต์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

43 โครงกำร วันธีรรำชเจ้ำ คล้ำยวันสวรรคต ร.6 ลส. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันธีรรำชเจำ้ คล้ำยวนัสวรรคต 
ร.6 ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

44 โครงกำร วิชำพยำบำล (เรียนหมุนเวียน) ลส. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชำพยำบำล (เรียนหมุนเวียน) 
ลส. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 800 คน 

45 โครงกำร วิชำอิเล็กทรอนิกส์ (เรยีนหมุนเวียน) 
ลส. 

งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชำอิเล็กทรอนิกส์ (เรียน
หมุนเวียน) ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 800 คน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
46 โครงกำร วิชำสังคมสงเครำะห์ (เรยีนหมุนเวียน) 

ลส. 
งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม วิชำสังคมสงเครำะห์ (เรียน

หมุนเวียน) ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 500 คน 

47 โครงกำร วิชำขับรถยนต์ (เรียนหมนุเวียน) ลส. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชำขับรถยนต์ (เรยีนหมุนเวียน) 
ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 800 คน 

48 โครงกำร สอบ ลส.วสิำมญั 2 ลส. งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมสอบ ลส.วิสำมัญ 2 ลส.นักศึกษำ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 800 คน 

49 โครงกำร งำนชุมนุมลูกเสือระดบัภำค,ชำติ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงำนชุมนมุลูกเสือระดับภำค,ชำติ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

50 โครงกำร สูทกรรม , กำรตั้งค่ำยพกัแรม กำรกำง
เต็นท์ ลส. 

งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมสูทกรรม , กำรตั้งค่ำยพักแรม 
กำรกำงเต็นท์ ลส. 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

51 โครงกำร วันสถำปนำลูกเสือ งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือนักศึกษำได ้
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 800 คน 

52 โครงกำร เข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล งำนกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 800 คน 

53 โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร ์
(หมวดวิทยำศำสตร์) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
นักศึกษำได้จดัท ำโครงงำนเพื่อเข้ำร่วม
ประกวด 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

54 โครงกำรภำษำจีนออนไลน์บริษัท ถงฟง  (หมวด
อังกฤษ) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมภำษำจีนออนไลน์บรษิัท ถงฟง  
นักศึกษำได้มีควำมพร้อมในสำขำวิชำชีพใหม่
รองรับกำรพัฒนำประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 596 คน 

55 โครงกำร English Camp(หมวดองักฤษ) แผนกสำมัญสัมพันธ์ - จัดกิจกรรม English Camp (หมวดอังกฤษ)
นักศึกษำไดไ้ด้รับควำมรู้ และสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรได ้
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 950 คน 

56 โครงกำร วัน Chrismas (หมวดอังกฤษ) แผนกสำมัญสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมวัน Chrismas (หมวดอังกฤษ) 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 2,626 คน 

57 โครงกำรจดัท ำป้ำยวันส ำคัญของสงัคมไทย 

(หมวดสังคม) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมจัดท ำป้ำยวันส ำคญัของ
สังคมไทย (หมวดสังคม) 
- จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ร้อยละ 90ได้
พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรสรำ้สรรค์งำน 
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7.   ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                    7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำตด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8. ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น  1,171,500   บำท  ( หนึ่งล้านหนึ่งพันเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ดังมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ช่ือกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

1 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง -       30,000  - 

2 โครงกำรปฐมนิเทศสมำชิก อวท. -      1,000  - 

3  โครงกำร ดี 4  วันปิยะมหำรำช -    2,500  - 

4 โครงกำรงำนขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร -   10,000  - 

5 โครงกำรเตรยีมรับกำรประเมินอวท.วิทยำลัย -   20,000  - 

6 โครงกำรดี 3 วิทยำลัยคณุธรรม - 30,000  - 

7 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช -   2,000  - 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  

งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 
( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

8 โครงกำร เก่ง 5 ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ -     1,000  - 

9 โครงกำร เก่ง 4 งำนประชุม อวท.ระดับจังหวดั -      5,000  - 

10 โครงกำร monnig English -    1,500  - 

11 โครงกำรตลำดนัดภำษำ/วันคริสมำศ -   3,000  - 

12 โครงกำร แผน ด ี4กีฬำสีนักเรียน  ,  กีฬำสีคร ู -    40,000  - 

13 โครงกำร แผนดี 1 ตักบำตน้ ำใจสงไปให้น้อง -      5,000  - 

14 โครงกำร English camp -         1,500  - 

15 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับภำค  -  90,000  - 

16 โครงกำรงำนประชุมอวท.ระดับชำติ กำรแข่งทักษะ -     70,000  - 

17 โครงกำรเก่ง 1  ประกวดสมำชิกดเีด่นและชมรมดีเด่น -      4,000  - 

18 โครงกำรดี 1 พิธีรับใบประกำศ -      20,000  - 

19 โครงกำรเก่ง 1 ปฐมนิเทศรับสมำชิกใหม่ -       4,000  - 

20 โครงกำร monnig English -      1,300  - 

21 โครงกำรดี 1 งดสูบบุหรีโ่ลกเดินรณรงค์ ประกำศสถำนศึกษำ

ปลอดบุหรี ่

-     8,000  - 

22 โครงกำร ดี 4 ไห้วคร ู -     32,000  - 

23 โครงกำร เก่ง 4  วันสุนทรภู ่ -     4,000  - 

24 โครงกำร ดี 1  ต่อต้ำนยำเสพติด -   5,000  - 

25 โครงกำร วันเข้ำพรรษำ -   5,000  - 

26 โครงกำร ดี 2  กีฬำระดับ อศจ. -      20,000  - 

27 โครงกำร แผนดี 4 วันพระรำชสมภพ ร.10 -  5,000  - 

28 โครงกำร เก่ง 4  วันภำษำไทย - 4,000  - 

29 โครงกำร ด ี4  วันแม ่ -    5,000  - 

30 โครงกำร กีฬำระดับ ภำค -   290,000  - 

31 โครงกำร เก่ง 2 ประกวดโครงำนอำชีวศึกษำเอสโซ ่ -  35,000  - 

32 โครงกำร ด ี2  กีฬำระดับ ชำต ิ -   170,000  - 

33 โครงกำร ดี 1 เลือกคณะกรรมกำรชมรม -   1,000  - 

34 โครงกำร เก่ง 4 ประชุมวิชำกำรระดับวิทยำลยั -   31,000  - 

35 โครงกำร ประกวดดนตรีคนพันธ์ R -      4,000  - 

36 โครงกำร อบรมผู้น ำ อวท.ช่อสะอำด -     70,000  - 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  

งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 
( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

37 โครงกำร รด จรำจร -   10,000  - 

38 โครงกำร แผนเก่ง 4 สอบปลำยภำค รด.ป3ี -      2,200  - 

39 โครงกำร ด ี1  สวนสนำม รด. (ส่งเข้ำประกวด) - 35,000  - 

40 โครงกำร แผนดี 5 ปลูกต้นไม ้ -   2,000  - 

41 โครงกำร วิชำกำรเขียนโครงกำร -    1,000  - 

42 โครงกำร วิชำศิลปประยุกต์ (เรียนหมุนเวียน) ลส. -    1,000  - 

43 โครงกำร วันธีรรำชเจ้ำ คล้ำยวันสวรรคต ร.6 ลส. -   1,000  - 

44 โครงกำร วิชำพยำบำล (เรียนหมุนเวียน) ลส. -    1,000  - 

45 โครงกำร วิชำอิเล็กทรอนิกส์ (เรยีนหมุนเวียน) ลส. - 1,000  - 

46 โครงกำร วิชำสังคมสงเครำะห์ (เรยีนหมุนเวียน) ลส. -  1,000  - 

47 โครงกำร วิชำขับรถยนต์ (เรียนหมนุเวียน) ลส. -   1,000  - 

48 โครงกำร สอบลส.วิสำมัญ2 ลส. -  -  - 

49 โครงกำร งำนชุมนุมลูกเสือระดบัภำค,ชำติ - 10,000  - 

50 โครงกำร สูทกรรม , กำรตั้งค่ำยพกัแรม กำรกำงเต็นท์ ลส. -    2,500  - 

51 โครงกำร วันสถำปนำลูกเสือ -      2,000  - 

52 โครงกำร เข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล -  -  - 

53 โครงกำรโครงงำนวิทยำศำสตร ์

(หมวดวิทยำศำสตร์) 

-     20,000  - 

54 โครงกำรภำษำจีนออนไลน์บริษัท ถงฟง  (หมวดอังกฤษ) -     5,000  - 

55 โครงกำร English Camp(หมวดองักฤษ) -       30,000  - 

56 โครงกำร วัน Chrismas (หมวดอังกฤษ) -        5,000  - 

57 โครงกำรจดัท ำป้ำยวันส ำคัญของสงัคมไทย (หมวดสังคม) -        10,000  - 

 รวม - 1,171,500 - 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงเพ่ือกำรพัฒนำพัฒนำระบบดูแลผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่ำ 57
กิจกรรม 
           9.1.2 มีผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  ( 3,021คน) ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  
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     9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำระบบดูแล
ผู้เรียนของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ เฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
10. การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน   กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 

10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน เพ่ือ
น ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 

************************************************************************* 
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โครงการที่ 3 
โครงการ   :   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

***************************************************************************   
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่2 ข้อที ่2 ข้อที3่ ข้อที่ 3 ด้ำนที่ 1 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 1 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 
 

4.   หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ  ปัจจุบันจำก
กำรส ำรวจพบหลักสูตรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงรำยวิชำ ยังไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี  และงำนอำชีพ 

     ดังนั้นในปีงบประมำณ 2564  วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ จึงเห็นว่ำ กำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ให้สอดคล้องกั บควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรหรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นวิธีกำรที่ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำเพ่ือช่วยกระตุ้นควำม
สนใจหรือทัศนคติที่ดีของนักเรียนนักศึกษำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มำกขึ้นทั้งนี้ เพ่ือเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน        
 5.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน เพื่อน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ    
           5.3 น ำผลกำรด ำเนินงำนมำประเมินเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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6.  เป้าหมาย 
       พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้   
ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงกำรปัจฉมินิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

- นักเรียน นักศึกษำ ที่จะจบกำรศกึษำ ปี
กำรศึกษำ 2563 เข้ำรับกำรปัจฉิมนิเทศทุกคน   

2 โครงกำรนดัพบแรงงำน (เรียนจบ พบงำน) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

- นักเรียน นักศึกษำ ที่จะท ำงำนได้งำนทุกคน 

3 โครงกำรปฐมนิเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564  งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

- นักเรียน นักศึกษำใหม่เข้ำปฐมนเิทศทุกคน 
ได้รับข้อมลูจำกวิทยำลัย 

4 โครงกำรติดตำมผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

- ผู้จบกำรศึกษำให้ข้อมลูตอบกลบัทุกคน ได้
ข้อมูลของผู้จบกำรศึกษำต่อ และมีงำนท ำ 

5 โครงกำรแนะแนวสัญจร ประจ ำปกีำรศึกษำ 
2563 

งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

- ได้นักเรียน นักศึกษำใหม่เพิ่มขึ้น 

6 โครงกำรจดัซื้อสื่ออุปกรณ ์ของที่ระลึกเพื่อใช้ใน
งำนแนะแนว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน 

-ได้สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงำนแนะแนว 
ได้ของที่ระลึกเพื่อใช้ในงำนแนะแนว 

7 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ระดับช้ัน ปวช.1,ปวช.
2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2 วิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ครูที่ปรึกษำ - จัดกำรประชุมผู้ปกครองและครทูี่ปรึกษำพบ
ผู้ปกครอง 
- จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ครั้ง 

8 โครงกำรลดปญัหำหำกำรออกกำรคันของผู้เรียน
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

ครูที่ปรึกษำ - จ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำที่ออกเยี่ยมบ้ำน 
100% ของกลุ่มเสี่ยง 
- นักเรียน – นักศึกษำ เข้ำเรียนตำมรำยวิชำ
ทุกวิชำตำมตำรำงเรียน 

9 โครงกำรสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

ครูที่ปรึกษำ - ครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำ  
70% 

10 โครงกำรโรงเรยีนสีขำวป้องกันแกไ้ขปัญหำยำเสพ
ติดสุม่ตรวจปัสสำวะ กำรพนัน ทะเลำะวิวำท สื่อ
ลำมก และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ปกครอง - จัดกิจกรรมตรวจสำรเสพติด และเฝ้ำระวัง
กลุ่มเสี่ยงในปัญหำยำเสพติด 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน 

11 โครงกำรออกตรวจจุดเสี่ยง ปกครอง - ลดจ ำนวนนักเรยีน นักศึกษำทะเลำะวิวำท 
- นักเรียน นักศึกษำทะเลำะวิวำทน้อยลง 

12 โครงกำรจดัชื้อเสื้อทีมงำนปกครอง ปกครอง - ครูอำจำรย์ทีมงำนออกตรวจจุดเสี่ยงมีเสื้อ
ทีมงำนท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่ำงชัดเจน 
- นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถเห็นได้จำก
สัญลักษณ์จำกเสื้อทีมงำน 

13 โครงกำรน้ ำดื่มสะอำด  สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยมีน ้าดืม่สะอาดและ
ปลอดภัย 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
14 โครงกำรประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564  
สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดร้ับการประกัน

อุบัติเหต ุ

15 โครงกำรขับขี่ปลอดภยั  สวัสดิกำร นร.นศ. -นักเรียน นักศึกษำ ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับข่ีปลอดภัย 

16 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และตรวจหำสำร
เสพติด นักเรียน นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564  

สวัสดิกำร นร.นศ. - จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพนักเรยีนนักศึกษำ
เพื่อคัดกรองปัญหำยำเสพติด 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน  3,000  คน 

17 โครงกำรจดัซื้อเครื่องมือ และเวชภัณฑ ์ สวัสดิกำร นร.นศ. - จัดบริกำรยำและเวชภัณฑ์ห้องพยำบำลที่มี
ควำมพร้อมในกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นให้แก่
นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

18 โครงกำรปรับปรุง พัฒนำห้องพยำบำล  สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นและมีความรู้ด้าน 
สุขภาพอนามัยเพิ่มขึ น 

19 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำสำมญั
ประจ ำบ้ำน และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นอย่ำง
ถูกวิธี 

สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีควำมรู้ด้ำน 
สุขภำพอนำมัยเพิ่มขึ้น 

20 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรให้มีควำมรู้ 
และประกอบอำหำรให้ถูกต้องตำมหลัก
โภชนำกำรที่ด ี 

สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีควำมรู้ด้ำน 
สุขภำพอนำมัยเพิ่มขึ้น 

21 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้เพื่อป้องกัน และรักษำ
สุขภำพ อนำมัย และโรคภัยร้ำยแรงต่ำงๆ  

สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในวิทยำลัย มี
ควำมรู้ที่ดีขึ้นหลังไดร้ับกำรอบรมและสำมำรถ
น ำควำมรูไ้ปเผยแพรไ่ด ้

22 โครงกำรปรับปรุง และพัฒนำโรงอำหำร  สวัสดิกำร นร.นศ. - นักเรียน นักศึกษำครูและบุคลำกรได้ใช้โรง
อำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

23 โครงกำรบริจำคโลหติ  สวัสดิกำร นร.นศ. - ศูนย์บริจำคโลหิตไดโ้ลหติที่ผ่ำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนตำมจ ำนวนที่ต้องกำร   

24 โครงกำรจดัท ำบัตรนักเรยีน-นักศึกษำ 

งำนทะเบียน 

- นักเรียน นักศึกษำมีบัตรประจ ำตัวเพื่อแสดง
ถึงควำมเป็นนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ 
ครบทุกคน 

25 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องส ำรอง
ไฟ 

งำนทะเบียน - เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องส ำรองไฟ 

26 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปั๊มนูนไฟฟ้ำ (ปั๊มตรำ
วิทยำลัยในใบ รบ.) 

งำนทะเบียน แสดงสญัลักษณ์บนใบรบจบนักเรยีนนักศึกษำ
ของวิทยำลัยฯที่ส ำเร็จกำรศึกษำมวีุฒิ
กำรศึกษำท่ีป้องกันกำรปลอมแปลง 

27 โครงกำรจดัท ำใบ รบ. และรำยงำนผลกำรเรยีน งำนทะเบียน - มีกำรจัดท ำใบ รบ. และรำยงำนผลกำรเรยีน
ให้นักเรียนครบทุกคน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
28 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
งำนควำมร่วมมือ - วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำท ำควำมร่วมมือ

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกบัสถำน
ประกอบกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  18  แห่ง 

 
7.   ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
     7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                    7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำตด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8. ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,652,000 บาท  ( สองล้านหกแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน ) ดังมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

1 โครงกำรปัจฉมินิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563     25,000  - - 

2 โครงกำรนดัพบแรงงำน (เรียนจบ พบงำน) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2563  

- - 25,000 
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ที ่ ช่ือกิจกรรม  

งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 
( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 

บกศ. อุดหนุน งปม. 

3 โครงกำรปฐมนิเทศ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564        450,000  - - 

4 โครงกำรติดตำมผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 - -        6,000  

5 โครงกำรแนะแนวสัญจร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 - - 30,000  

6 โครงกำรจดัซื้อสื่ออุปกรณ ์ของที่ระลึกเพื่อใช้ในงำนแนะแนว 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

- -  30,000  

7 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ระดับช้ัน ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 

และ ปวส.1,ปวส.2 วิทยำลัยเทคนคิฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

- 90,000  

8 โครงกำรลดปญัหำหำกำรออกกำรคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

-      26,000  

9 โครงกำรสร้ำงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน วิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

   910,000  - - 

10 โครงกำรโรงเรยีนสีขำวป้องกันแกไ้ขปัญหำยำเสพติดสุ่มตรวจ

ปัสสำวะ กำรพนัน ทะเลำะวิวำท สื่อลำมก และพฤติกรรม

เสี่ยงของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

    200,000  - - 

11 โครงกำรออกตรวจจุดเสี่ยง  -     200,000  

12 โครงกำรจดัชื้อเสื้อทีมงำนปกครอง  -      40,000  

13 โครงกำรน้ ำดื่มสะอำด      50,000  - - 

14 โครงกำรประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

 -  - - 

15 โครงกำรขับขี่ปลอดภยั  -      50,000 

งบสนับสนุน 

16 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และตรวจหำสำรเสพตดิ 

นักเรียน นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

 -  - - 

17 โครงกำรจดัซื้อเครื่องมือ และเวชภัณฑ ์   45,000  - - 

18 โครงกำรปรับปรุง พัฒนำห้องพยำบำล       20,000  - - 

19 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำสำมญัประจ ำบ้ำน 

และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นอยำ่งถูกวิธี 

 

        30,000  - - 
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ที ่ ช่ือกิจกรรม 

งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 
( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 

บกศ. อุดหนุน งปม. 

20 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรให้มีควำมรู้ และประกอบ

อำหำรให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรที่ด ี 

     30,000  - - 

21 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้เพื่อป้องกัน และรักษำสุขภำพ 

อนำมัย และโรคภัยร้ำยแรงต่ำงๆ  

    150,000  - - 

22 โครงกำรปรับปรุง และพัฒนำโรงอำหำร          50,000  - - 

23 โครงกำรบริจำคโลหติ  - - - 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

24 โครงกำรจดัท ำบัตรนักเรยีน-นักศึกษำ    50,000  - - 

25 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องส ำรองไฟ   40,000  - - 

26 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปั๊มนูนไฟฟ้ำ (ปั๊มตรำวิทยำลัยในใบ รบ.)      40,000  - - 

27 โครงกำรจดัท ำใบ รบ. และรำยงำนผลกำรเรยีน      15,000  - - 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

28 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 

- - 50,000 

 รวม 2,105,000 116,000 431,000 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ได้ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม  

9.1.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำหลักสูตร  และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ 
ไดจ้ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  28  รำยกำร     

9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน เพ่ือ
น ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ มีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
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10. การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน   กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
 
10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน เพ่ือ
น ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
 

************************************************************************* 
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โครงการที่ 4 
โครงการ    :   โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน โรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน 

***************************************************************************** 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ร่วมกับหัวหน้ำสำขำวิชำ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อท่ี 3 ข้อที ่2 ข้อที ่2 ข้อที่ 5 ด้ำนที่ 1 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 2 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 
 

4.  หลักการและเหตุผล             
     กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำจึงเห็นว่ำกำรพัฒนำ  ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำ อำคำรสถำนที่ให้ มี

ควำมสะอำด   สะดวก  ปลอดภัย  และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  และเป็น
แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้คุณภำพ    มำตรฐำนวิชำชีพเป็นก ำลังคน
ของประเทศ ในกำรเพิ่มโอกำสกำรแข่งขันกับสังคมหรือเวทีโลกต่อไป 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
         5.1  ซ่อมแซมพัฒนำสถำนที่เรียน สถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน สถำนที่ศึกษำค้นคว้ำ ให้เหมำะสมกับ
สำขำวิชำ  
         5.2  ซ่อมแซมพัฒนำ ระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ี
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 
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6.  เป้าหมาย 
          ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนำห้องเรียน โรงงำน พื้นที่ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้   

ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงกำรติดกล้องวงจรปดิส ำหรับห้องเรียน

คอมพิวเตอร ์
แผนกเทคโนโลยีพื้นฐำน - มรีะบบกล้องวงจรปดิส ำหรับ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 ตัว 
2 โครงกำรจดัซื้อเก้ำอีส้ ำหรับห้องเรยีน

คอมพิวเตอร ์
แผนกเทคโนโลยีพื้นฐำน - มเีก้ำอี้ท่ีมีคุณภำพ ท ำให้ห้องเรียนมี

คุณภำพ จ ำนวน 400 ตัว 
3 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเขียนแบบไฟฟ้ำ

ด้วยคอมพิวเตอร ์
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง - ผู้เรียนมหี้องเรียนห้องเขียนแบบ

ไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร ์
- จ ำนวน  1 ห้อง 

4 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรยีนภำคทฤษฎี
และห้องเขียนแบบไฟฟ้ำ 

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง - ผู้เรียนมหี้องเรียนภำคทฤษฎีและห้อง
เขียนแบบไฟฟ้ำ 
- จ ำนวน  1 ห้อง 

5 โครงกำรกั้นพ้ืนท่ีงำนเครื่องมือกลเบื้องต้น แผนกวิชำเทคนิคกำร
ผลิต 

- มีห้องเรียนทฤษฎีที่มีมำตรฐำน 
- จ ำนวน  1  ห้อง 

6 โครงกำรกั้นห้องงำนพ่นส ี แผนกวิชำเทคนิคกำร
ผลิต 

- มีห้องเรียนทฤษฎี ห้องงำนพ่นสีที่มี
มำตรฐำน 
- จ ำนวน  1  ห้อง 

7 โครงกำรขนย้ำยเครื่องจักรกล แผนกวิชำเทคนิคกำร
ผลิต 

- มีพื้นท่ีปฏิบัติงำนท่ีปลอดภยั และ
เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

8 โครงกำรห้องเรียนทันสมัยระบบ 
Automation System 

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มีห้องเรียนเฉพำะพร้อมส ำหรับกำร
เรียนกำรสอน 

9 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันตกช้ัน 4 

แผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันตกช้ัน 4 
แผนกเมคคำทรอนิกส ์

10 โครงกำร ปรบัปรุงภูมิทัศนห์้องเรยีนห้อง

ทดสอบมำตรฐำนสำขำ ช่ำงควบคุมด้วยระบบ

โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) 

ระดับ1 

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียนห้อง
ทดสอบมำตรฐำนสำขำ ช่ำงควบคุม
ด้วยระบบโปรแกรมเมเบิล้ลอจิก
คอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ1 

11 โครงกำรจดัซื้ออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดอำคำร

เรียนและห้องเรยีน แผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มอีุปกรณ์ท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน
และห้องเรยีน แผนกเมคคำทรอนกิส ์

12 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันนก

ด้ำนหน้ำอำคำร 2 ช้ัน 4 และ ช้ัน 5 

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันนก
ด้ำนหน้ำอำคำร 2 ช้ัน 4 และ ช้ัน 5 
- จ ำนวน  2  ห้อง 

13 โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหุ่นยนตA์BB โครง

กำรเชฟรอน งบประมำณระบบกำรซ่อมบ ำรุง

และดูแลรักษำ 

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มหีุ่นยนตA์BB โครงกำรเชฟรอน ที่มี
มำตรฐำนต่อกำรเรียนกำรสอน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
14 โครงกำรจดัซ่อมชุด Robotech LR –4060T แผนกวิชำเมคคำทรอ

นิกส์ 
- มชุีด Robotech LR –4060T ที่
พร้อมใช้งำนและทันสมยั 

15 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำนห้องพัก

ครูแผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำนห้องพักครู
แผนกเมคคำทรอนิกส ์

16 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศ

แผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มรีะบบเครื่องปรับอำกำศพร้อมใช้
งำน 

17 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรยีนโครงงำน

แผนกเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มภีูมิทัศน์ห้องเรียนโครงงำนแผนก
เมคคำทรอนิกส ์ที่ดีขึ้น 

18 โครงกำรจดัท ำชุดกำรเรียนกำรสอน มินิ CNC 

พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนเมคคำทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มชุีดกำรเรียนกำรสอน มินิ CNC 
พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนเมคคำทรอ
นิกส ์

19 โครงกำรชุดกำรเรยีนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มีชุดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

20 โครงกำร ติดตั้งผ้ำม่ำนห้องเรยีนแผนกเมคคำ
ทรอนิกส ์

แผนกวิชำเมคคำทรอ
นิกส์ 

- มีผ้ำม่ำนห้องเรียนแผนกเมคคำทรอ
นิกส ์

21 โครงกำรติดตั้งกระจกป้องกันฝนและป้องกัน
แสงอำคำรเรียน 1 ห้อง 144 , 145 และห้อง
ละหมำด (ส่วนกลำง) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - มกีระจกป้องกันฝนและป้องกันแสง
อำคำรเรยีน 1 ห้อง 144 , 145 และ
ห้องละหมำด (ส่วนกลำง) 

22 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอุปกรณ์กำรเรยีนกำร

สอนพลศึกษำ (หมวดพลำนำมยั) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - มชุีดกำรเรียนกำรสอน อุปกรณก์ำร
เรียนกำรสอนพลศึกษำ (หมวด
พลำนำมัย) 

23 โครงกำรจดัซื้อครภุัณฑ์ปรับปรุงหอ้งส ำหรับ
กำรเรยีนกำรสอนแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  
(หมวดคณติศำสตร์) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - มีชุดครุภณัฑ์ปรับปรุงห้องส ำหรบักำร
เรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมญัสัมพันธ์  
(หมวดคณติศำสตร์) 

24 โครงกำรจดัซื้อวัสดุปรับปรุงห้องส ำหรับกำร
เรียนกำรสอนแผนกวิชำสำมญัสัมพันธ์ (หมวด
คณิตศำสตร์) 

แผนกสำมัญสัมพันธ์ - มวีัสดุปรับปรุงห้องส ำหรับกำรเรยีน
กำรสอนแผนกวิชำสำมญัสัมพันธ์ 
(หมวดคณติศำสตร์) 

25 โครงกำรจดัซ่อมแซมโตะ๊วำงเครื่องเจำะ แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - มโีต๊ะวำงเครื่องเจำะที่เหมำะกับกำร
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

26 โครงกำรจดัท ำเก้ำอี้นั่งพักของนักเรียน

นักศึกษำ 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - มเีก้ำอี้นั่งพักของนักเรียนนักศึกษำ 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

27 โครงกำรซ่อมแซมประตมู้วนแผนกวิชำเทคนิค

พื้นฐำน 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - ประตูม้วนแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน

เหมำะกับกำรใช้งำน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

28 โครงกำรซ่อมแซมเก้ำอี้ครูแผนกวิชำเทคนิค

พื้นฐำน 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - เก้ำอี้ครูแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนมี
สภำพพร้อมใช้งำน 

29 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเขำ้เครื่องจักร แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - ระบบไฟฟ้ำเข้ำเครื่องจักร ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพท่ีดี 

30 โครงกำรซ่อมแซมปำกจับช้ินงำน แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน - ปำกจับช้ินงำน ในกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนมีประสิทธิภำพที่ดีขึ้น 

31 โครงกำรปรับปรุงปูพ้ืนกระเบื้องเซรำมิค

ห้องปฏิบัติกำรแผนกเทคโนโลยโีทรคมนำคม 

แผนกวิชำเทคโนโลยี
โทรคมนำคม 

- มพีื้นกระเบื้องเซรำมิคห้องปฏิบตัิกำร
แผนกเทคโนโลยโีทรคมนำคม 

32 โครงกำรจดัตั้งศูนย์กำรเรยีนรู้พลังงำนโซลำล์

เซลขนำด 3. กิโลวัตต ์ 

แผนกวิชำเทคโนโลยี
โทรคมนำคม 

ผู้เรยีนมศีูนย์กำรเรียนรู้พลังงำนโซลำล์
เซลขนำด 3. กิโลวัตต ์
- จ ำนวน  1 ศูนย์ 

33 โครงกำรเดินระบบท่อลมแผนกวิชำช่ำงยนต์ แผนกวิชำช่ำงยนต์ - ผู้เรียนมศีูนย์กำรเรียนรู้พลังงำน
โซลำล์เซลขนำด 3. กิโลวัตต ์
- จ ำนวน  1 ศูนย์ 

34 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่จัดกำรเรยีนกำรสอน

งำนจักรยำนยนต ์

แผนกวิชำช่ำงยนต์ - ผู้เรียนมพีื้นที่จดักำรเรียนกำรสอน
งำนจักรยำนยนต์ ภำคทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

35 โครงกำรซ่อมเครื่องอัดอำกำศแผนกวิชำช่ำง

ยนต ์

แผนกวิชำช่ำงยนต์ - ผู้เรียนมเีครื่องอัดอำกำศพร้อม
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

36 โครงกำรติดตั้งจดุเตมิลมยำงรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต ์หน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

แผนกวิชำช่ำงยนต์ - มีจุดเตมิลมยำงรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต ์หน้ำแผนกวิชำช่ำง
ยนต์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

37 โครงกำรติดผำ้ม่ำนห้องเรียนอำคำร10 แผนกวิชำช่ำงยนต์ - มผี้ำม่ำนห้องเรียนอำคำร10 ของ
แผนกวิชำช่ำงยนต์ 

38 โครงกำรจดัซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ประกอบกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

แผนกวิชำช่ำงยนต์ - มวีัสด-ุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแผนกวิชำช่ำงยนต ์

39 โครงกำรจดัซื้อพัดลมเอนกประสงค์ประจ ำ

พื้นที่ฝึกปฏิบัติแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

แผนกวิชำช่ำงยนต์ - มพีัดลมเอนกประสงค์ประจ ำพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติแผนกวิชำช่ำงยนต ์

40 โครงกำรซ่อมเครื่องตดัโลหะแผ่น HACO แผนกวิชำเทคนิคโลหะ - มเีครื่องตัดโลหะแผ่น HACO พร้อม
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

41 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีนปฏิบตักิำรงำน
โลหะแผ่น 

แผนกวิชำเทคนิคโลหะ - ผู้เรียนมหี้องเรียนปฏิบัติกำรงำน
โลหะแผ่น 

42 โครงกำรปรับปรุงหลักสตูร ป.ตร ี แผนกวิชำเทคนิคโลหะ - ผู้เรียนมพีื้นที่จดักำรเรียนกำรสอน

งำนจักรยำนยนต์ ภำคทฤษฎีและ

ปฏิบัต ิ



26 
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43 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีน/ห้องพกัครูใน

ระดับปริญญำตร ี

แผนกวิชำเทคนิคโลหะ - มีห้องเรียนและห้องพักครูในระดบั
ปริญญำตรสี ำหรับกำรจดักำรเรียนกำร
สอน 

44 โครงกำรอบรมงำนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ แผนกวิชำเทคนิคโลหะ - ครูบุคลำกรมีควำมรู้ในด้ำนงำนเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร ์

45 โครงกำรซ่อมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้ำ

แผนกช่ำงกลโรงงำนและเทคนิคอตุสำหกรรม  

แผนกวิชำเทคนิค
อุตสำหกรรม 

- ผู้เรียนมเีครื่องจักรกลและระบบ
ไฟฟ้ำแผนกช่ำงกลโรงงำนและเทคนิค
อุตสำหกรรมในกำรเรยีนกำรสอน 

46 โครงกำรพัฒนำห้องเรียน และสื่อกำรเรยีนรู้

แผนกช่ำงก่อสร้ำง 

แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง - ผู้เรียนมพีื้นทีห่้องเรียน และสื่อกำร
เรียนรู้ ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

47 โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์ใช้

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแผนกช่ำงก่อสร้ำง 

แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง - มคีรุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์ใช้ใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแผนกช่ำง
ก่อสร้ำง 

48 โครงกำรกำรติดตั้งอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
รักษำควำมปลอดภัยภำยในแผนกช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้เรียนมอีุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์รกัษำ
ควำมปลอดภัยภำยในแผนกช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

49 โครงกำรจดัซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกำรเข้ำหัว

ไฟเบอร์ FTTX แบบฟำส 

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้เรียนมอีุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกำรเข้ำ
หัวไฟเบอร์ FTTX แบบฟำส 

50 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีนระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ประจ ำแผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้เรียนมหี้องเรียนระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ประจ ำแผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส ์

51 โครงกำรจดัซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย ส ำหรับกำรเรียนกำร
สอน 

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้เรียนมเีครื่องมือวัดไฟฟ้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย ส ำหรับกำร
เรียนกำรสอน 

52 โครงกำรอบรมระบบอัติโนมัติและ IOT 
ส ำหรับบคุลำกรวิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ครู บุคลำกรมคีวำมรู้ในด้ำนระบบอัติ
โนมัติและ IOT  

53 โครงกำร ปรบัปรุงฝ้ำเพดำนแผนกช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ ช้ัน 3 ตึก 6  

แผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ฝ้ำเพดำนแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ช้ัน 3 ตึก 6 มีสภำพที่ดีขึ้น 

54 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบเครือข่ำยไร้
สำยให้ครอบคลุมทั้งวิทยำลัย 

งำนศูนย์ข้อมูล - มรีะบบเครือข่ำยไร้สำยให้ครอบคลุม
ทั้งวิทยำลัย 

55 โครงกำรบ ำรุงรักษำลิฟท์อำคำร 9 และอำคำร 
10 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

อำคำรสถำนท่ี -ครูบุคลำกร และผู้เรียนมลีิฟท์อำคำร 
9 และอำคำร 10 ที่มีประสิทธิภำพ 

56 โครงกำร  จัดท ำป้ำยชื่อห้องประชุมและห้อง
รับรอง 

อำคำรสถำนท่ี - มปี้ำยช่ือห้องประชุมและห้องรับรอง 
เพื่อสะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำร 

57 โครงกำร จัดซื้อวัสดเุครื่องมือเครือ่งใช้งำน
อำคำรสถำนท่ี 

อำคำรสถำนท่ี - มวีัสดุเครื่องมือเครื่องใช้งำน 
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58 โครงกำร ซ่อมระบบเครื่องเสียงและผำ้ส ำเร็จ

คลุมโต๊ะห้องประชุมพุทธโสธร2 

อำคำรสถำนท่ี - มรีะบบเครื่องเสียงและผ้ำส ำเร็จคลุม
โต๊ะห้องประชุมพุทธโสธร2 

59 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นเวที ห้อง

ประชุมพุทธโสธร2 

อำคำรสถำนท่ี - มพีื้นเวที ห้องประชุมพุทธโสธร2 
พร้อมใช้งำน 

60 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร6 

แผนกเทคนิคโลหะ 

อำคำรสถำนท่ี - ครู และผูเ้รียนมหี้องน้ ำอำคำร6 
แผนกเทคนิคโลหะ มีประสิทธิภำพท่ีดี 

61 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมถนนทำงเขำ้ด้ำนหลัง

วิทยำลัยฯ 

อำคำรสถำนท่ี - ครู บุคลำกร และนักเรียนมีถนน
ทำงเข้ำด้ำนหลังวิทยำลัยฯ ที่ด ี

62 โครงกำร ปรับปรุงห้องน้ ำและห้องพักครุเวร อำคำรสถำนท่ี - มีห้องน้ ำและห้องพักครุเวรทีส่ะอำด 
มีสภำพน่ำใช้งำน 

63 โครงกำร รั้วเมทัลชีทด้ำนหลังห้องน้ ำ อำคำรสถำนท่ี - รั้วเมทัลชีทด้ำนหลังห้องน้ ำ 

64 โครงกำร รื้อถอนบ้ำนพัก ปรับภูมทิัศน์พื้นที่ อำคำรสถำนท่ี - วิทยำลัยฯ มสีภำพภมูิทัศน์พ้ืนท่ีดีขึ้น 

65 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร 5 และอำคำร 6 อำคำรสถำนท่ี - อำคำรปฏิบัติกำร 5 และ 6 มีควำม
สวยงำมขึ้น 

 
7.  ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

7.3 วิธีการด าเนินงาน 
                   7.3.1 ผู้รับผิดชอบส ำรวจพื้นที่ ห้องเรียน โรงงำน พื้นที่ปฏิบัติงำน ที่ต้องได้รับกำรปรับ

พัฒนำแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือคัดเลือกงำน ที่เหมำะสมที่จะด ำเนินกำรซ่อมแซมโดยใช้งบประมำณหมวดค่ำ

ด ำเนินงำน (ค่ำใช้สอย) ได้ ( แต่ละรำยกำรในวงเงินไม่เกิน 50,000 บำท ) และอนุมัติ 

          7.3.2  ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน  

นโยบำย   ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวมน ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร

สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

                     7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำต  
ด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำม
แบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
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            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนจัดท ำรูปแบบ รำยกำร  กำรจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุ 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ 
            7.3.5  ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.6 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            7.3.7 คณะกรรมด ำเนินงำน ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำยใน
สถำนศึกษำตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน   พร้อมรำยงำนผลต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
8.  ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น 5,607,788 บำท ( ห้าล้านหกแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน ) ดังมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายวิชาการ 
1 โครงกำรติดกล้องวงจรปดิส ำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ - -      70,000  

2 โครงกำรจดัซื้อเก้ำอีส้ ำหรับห้องเรยีนคอมพิวเตอร ์ - -       70,000  

3 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเขียนแบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร ์ - -     400,000  

4 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรยีนภำคทฤษฎีและห้องเขียน

แบบไฟฟ้ำ 
- - 

     250,000  

5 
โครงกำรกั้นพ้ืนท่ีงำนเครื่องมือกลเบื้องต้น 

- - 
                  

20,000  
6 โครงกำรกั้นห้องงำนพ่นส ี - -       22,000  

7 โครงกำรขนย้ำยเครื่องจักรกล - -      20,000  

8 โครงกำรห้องเรียนทันสมัยระบบ Automation System - -       254,500  

9 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันตกช้ัน 4 แผนกเมคคำ

ทรอนิกส ์
- - 

      59,000  

10 โครงกำร ปรบัปรุงภูมิทัศนห์้องเรยีนห้องทดสอบมำตรฐำน 

สำขำ ช่ำงควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก

คอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ1 

- - 

    90,000  

11 โครงกำรจดัซื้ออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดอำคำรเรียนและ

ห้องเรียน แผนกเมคคำทรอนิกส ์
- - 

         6,000  

12 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์แผงกั้นกันนกด้ำนหน้ำอำคำร 2 ช้ัน 

4 และ ช้ัน 5 
- - 

20,000  
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

13 โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหุ่นยนตA์BB โครงกำรเชฟรอน 
งบประมำณระบบกำรซ่อมบ ำรุงและดูแลรักษำ 

- - 
30,000  

14 โครงกำรจดัซ่อมชุด Robotech LRT – 4060T - -  22,300  
15 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำนห้องพักครูแผนกเมคคำ

ทรอนิกส ์
- - 

     22,500  

16 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศแผนกเมคคำทรอ
นิกส ์

- - 
         8,400  

17 โครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรยีนโครงงำนแผนกเมคคำทรอ
นิกส ์

- - 
       15,200  

18 โครงกำรจดัท ำชุดกำรเรียนกำรสอน มินิ CNC พัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนเมคคำทรอนิกส ์

- - 
      59,900  

19 โครงกำรชุดกำรเรยีนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม - -        50,000  
20 โครงกำร ติดตั้งผ้ำม่ำนห้องเรยีนแผนกเมคคำทรอนิกส์ - -       62,690  
21 โครงกำรติดตั้งกระจกป้องกันฝนและป้องกันแสงอำคำรเรียน 

1 ห้อง 144 , 145 และห้องละหมำด (ส่วนกลำง) 
- - 

     20,000  

22 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงอุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนพลศึกษำ 
(หมวดพลำนำมัย) 

- - 
     30,950  

23 โครงกำรจดัซื้อครภุัณฑ์ปรับปรุงหอ้งส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
แผนกวิชำสำมญัสมัพันธ์  (หมวดคณิตศำสตร์) 

- - 
    30,000  

24 โครงกำรจดัซื้อวัสดุปรับปรุงห้องส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
แผนกวิชำสำมญัสมัพันธ์ (หมวดคณิตศำสตร์) 

- - 
20,000  

25 โครงกำรจดัซ่อมแซมโตะ๊วำงเครื่องเจำะ - -      15,960  
26 โครงกำรจดัท ำเก้ำอี้นั่งพักของนักเรียนนักศึกษำ - -       11,775  
27 โครงกำรซ่อมแซมประตมู้วนแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน - -        25,000  
28 โครงกำรซ่อมแซมเก้ำอี้ครูแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน - -        15,000  
29 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเขำ้เครื่องจักร - -      25,000  
30 โครงกำรซ่อมแซมปำกจับช้ินงำน - -   35,000  
31 โครงกำรปรับปรุงปูพ้ืนกระเบื้องเซรำมิคห้องปฏิบตัิกำรแผนก

เทคโนโลยีโทรคมนำคม 
- - 

   84,500  

32 โครงกำรจดัตั้งศูนย์กำรเรยีนรู้พลังงำนโซลำล์เซลขนำด 3. 
กิโลวัตต ์ 

- - 
  185,000  

33 โครงกำรเดินระบบท่อลมแผนกวิชำช่ำงยนต์ - -       45,000  
34 โครงกำรปรับปรุงพื้นท่ีจัดกำรเรยีนกำรสอนงำนจักรยำนยนต ์ - - 95,000  
35 โครงกำรซ่อมเครื่องอัดอำกำศแผนกวิชำช่ำงยนต์ - -    65,000  
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

36 โครงกำรติดตั้งจดุเตมิลมยำงรถยนต์และรถจักรยำนยนต ์หน้ำ
แผนกวิชำช่ำงยนต์ 

- - 
       52,000  

37 โครงกำรติดผำ้ม่ำนห้องเรียนอำคำร10 - -     47,000  
38 โครงกำรจดัซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน

แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
- - 

     88,000  

39 โครงกำรจดัซื้อพัดลมเอนกประสงค์ประจ ำพื้นท่ีฝึกปฏิบัติ
แผนกวิชำช่ำงยนต์ 

- - 
       46,000  

40 โครงกำรซ่อมเครื่องตดัโลหะแผ่น HACO - -   50,000  
41 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีนปฏิบตักิำรงำนโลหะแผ่น - -     40,000  
42 โครงกำรปรับปรุงหลักสตูร ป.ตร ี - -       55,940  
43 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีน/ห้องพกัครูในระดบัปริญญำตรี - -   140,720  
44 โครงกำรอบรมงำนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ - -     13,100  
45 โครงกำรซ่อมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้ำแผนกช่ำงกล

โรงงำนและเทคนิคอุตสำหกรรม  
- - 

  250,000  

46 โครงกำรพัฒนำห้องเรียน และสื่อกำรเรยีนรู้แผนกช่ำงก่อสร้ำง - -    75,000  
47 โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์ใช้ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนแผนกช่ำงก่อสร้ำง 
- - 

375,000  

48 โครงกำรกำรติดตั้งอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์รักษำควำมปลอดภัย
ภำยในแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์

- - 
160,000  

49 โครงกำรจดัซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกำรเข้ำหัวไฟเบอร์ FTTX 
แบบฟำส 

- - 
                   

87,000  
50 โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีนระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ประจ ำ

แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
- - 

     60,000  

51 โครงกำรจดัซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอเิล็กทรอนิกส์ทันสมัย 
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

- - 
     50,000  

52 โครงกำรอบรมระบบอัติโนมัติและ IOT ส ำหรับบุคลำกร
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 

- - 
  50,000  

53 โครงกำร ปรับปรุงฝ้ำเพดำนแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช้ัน 3 ตึก 6  - -      300,000  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
54 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบเครือข่ำยไรส้ำยให้

ครอบคลมุทั้งวิทยำลัย 
- - 

     463,000  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
55 โครงกำรบ ำรุงรักษำลิฟท์อำคำร 9 และอำคำร 10 ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 
- - 

       50,000  
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

56 โครงกำร  จัดท ำป้ำยชื่อห้องประชุมและห้องรับรอง - -        53,000  
57 โครงกำร จัดซื้อวัสดเุครื่องมือเครือ่งใช้งำนอำคำรสถำนท่ี - -     45,000  
58 โครงกำร ซ่อมระบบเครื่องเสียงและผำ้ส ำเร็จคลุมโต๊ะห้อง

ประชุมพุทธโสธร2 
- - 

    51,000  

59 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นเวที ห้องประชุมพุทธโสธร2 - -        89,653  
60 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำอำคำร6 แผนกเทคนิคโลหะ - -       88,000  
61 โครงกำร ปรับปรุงซ่อมถนนทำงเขำ้ด้ำนหลังวิทยลัยฯ - -      79,700  
62 โครงกำร ปรับปรุงห้องน้ ำและห้องพักครุเวร - -        35,000  
63 โครงกำร รั้วเมทัลชีทด้ำนหลังห้องน้ ำ - -       58,000  
64 โครงกำร รื้อถอนบ้ำนพัก ปรับภูมทิัศน์พื้นที่ - -      50,000  
65 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร 5 และอำคำร 6 - -    350,000  
 รวม - - 5,607,788 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )     

ซ่อมแซม ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 
65 รำยกำร  
     9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำเป็นสถำนศึกษำที่มีกำรจัดอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสม ดี และมีกำรจัดระบบควำมปลอดภัย
ของสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงมีคุณภำพ 
10.  การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
       10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
              10 .2.1 มี ควำม เหมำะสมในกำรจัด อำคำรเรียน  อำคำรประกอบ  ห้ องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนพื้นที่ฝึกปฏิบัติงำนเหมำะสมกับรำยวิชำ อยู่ในระดับ ดี 
             10.2.2 มีกำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอยู่ใน
ระดับดี 

****************************************************************************** 
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โครงการที่ 5 
โครงการ  :   โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริหารงานในสถานศึกษา 

 
**************************************************************************** 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    รองผู้อ ำนวยกำร ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่3 ข้อที ่2 ข้อที ่2 ข้อที่ 5 ด้ำนที่ 1 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที ่2 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 
 

4.   หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมใน

เรื่องภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรผสมผสำนควำมร่วมมือของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำน หรือบุคคลภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดระบบสำรสนเทศ และ
กำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้น
ภำยในสถำนศึกษำโดยผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  
เพ่ือเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
 5.  วัตถุประสงค์ 
       5.1  สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ  
อย่ำงมีส่วนร่วม 
           5.2  บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม และด ำเนินงำนตำมวงจร
คุณภำพ PDCA 

        5.3  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำประเมินเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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6.  เป้าหมาย 
       พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้   
ที ่ ช่ือกิจกรรม  ผู้ด ำเนินงำน เป้ำหมำย 
1 โครงกำรจดัซื้อวัสดุส ำนักงำน งำนอำชีวศึกษำ

ระบบทวิภำค ี 

งำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำค ี

- งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีมีวสัดุ
ส ำนักงำน ที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 

2 โครงกำรดูแลรักษำระบบกล้องวงจรปิด วิทยบริกำรและ

ห้องสมุด 

- กำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงดูแลกลอ้ง
วงจรปิด สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงดมีีกำร
บริหำรจดักำรกล้องวงจรปิดได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

3 โครงกำรจดัหำหนังสืออิเล็กทรอนกิส ์E-book วิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

- มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )   
เพื่อให้บริกำรแกผู่้ใช้บริกำร 

4 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปรับอำกำศ วิทยบริกำรและ

ห้องสมุด 

- สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศของ
ห้องสมุด เอื้อต่อกำรค้นคว้ำ และท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ของ 

5 โครงกำรจดัซื้อหนังสือพิมพ ์และวำรสำรเพื่อให้
บริกำร 

วิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

- มีหนังสือพิมพ ์และวำรสำร   เพื่อ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 

6 โครงกำร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรสอบปลำยภำค

เรียน 

งำนวัดผลและ

ประเมินผล 

- นักเรียน นักศึกษำทุกระดับช้ัน ทุกแผนก
ช่ำงเข้ำรับกำรประเมนิผลสอบปลำยภำค
เรยีน   
- นักเรียนระดับ ปวช.ทุกคน ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรเรียนอย่ำงน้อย 6 ภำคเรียน 

7  โครงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อเนือ่งในวันส ำคัญ

ของชำติของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  

งำนประชำสัมพันธ์ - จัดท ำวำรสำรวิทยำลยัฯ เพื่อประชำ 
สัมพันธ์ข่ำวสำร ข้อมูล กิจกรรมและ
ผลงำนของวิทยำลัยให้แก่ผู้สนใจ 

8  โครงกำรจดัหำวัสดุส ำนักงำน (งำน

ประชำสมัพันธ์) วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  

งำนประชำสัมพันธ์ - งำนงำนประชำสัมพันธ์ มีวัสดสุ ำนักงำน 
ที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 

9 โครงกำรจดัซื้อวัสดุส ำนักงำน EEC - งำน EEC มีวัสดุส ำนักงำน ที่เพียงพอใน
กำรด ำเนินงำน 

7.   ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1  ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
    7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
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7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                     7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำต ด ำเนินงำน  โดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืน ๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8.   ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น  598,000   บำท  ( ห้าแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน ) ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ช่ือกิจกรรม  
งบประมำณหมวดงบด ำเนินงำน 

( ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ) (บำท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายวิชาการ 

1 โครงกำรจดัซื้อวัสดุส ำนักงำน งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี - -   18,000  
2 โครงกำรดูแลรักษำระบบกล้องวงจรปิด - -       80,000  

3 โครงกำรจดัหำหนังสืออิเล็กทรอนกิส ์E-book - -      10,000  

4 โครงกำรจดัซื้อเครื่องปรับอำกำศ - -    250,000  

5 โครงกำรจดัซื้อหนังสือพิมพ ์และวำรสำรเพื่อให้บริกำร - -  40,000  

6 โครงกำร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรสอบปลำยภำคเรยีน - -        30,000  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

7  โครงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อเนือ่งในวันส ำคัญของชำติของ
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  

- -         80,000  

8  โครงกำรจดัหำวัสดุส ำนักงำน (งำนประชำสมัพันธ์) 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  

- -         80,000  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

9 โครงกำรจดัซื้อวัสดุส ำนักงำน - -    10,000  

 รวม   598,000 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนใน
สถำนศึกษำ ได้ไม่น้อยกว่ำ  4  กิจกรรม 
                     9.1.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญของกำรจัด
กำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม และด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ไดจ้ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 รำยกำร    

9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
             ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ  ของวิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
10.   การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 

10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ  ของวิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
 

****************************************************************************** 
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โครงการที่ 6 
โครงการ  :   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

*************************************************************************** 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่4 ข้อที ่2 ข้อที ่4 ข้อที่ 2 ด้ำนที่ 4 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 2 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 

4.   หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ  ปัจจุบันจำก
กำรส ำรวจพบว่ำกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงรำยวิชำยังไม่
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  และงำนอำชีพ 

     ดังนั้นในปีงบประมำณ 2564  วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ จึงเห็นว่ำกำรพัฒนำและเสริม
ศักยภำพครูและบุคลำกรตลอดถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรฝึกอบรมสัมมนำวิชำกำร  กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูผู้สอน  กำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำร  ผู้รู้  ผู้ช ำนำญกำรเพ่ือกำรปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่เหมำะสม ต่ำงๆ  เป็นวิธีกำรที่ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นควำมสนใจหรือทัศนคติที่ดีของนักเรียน นักศึกษำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มำกขึ้น
ทั้งนี้ เพือ่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
          5.1  สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน        
          5.2  บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องพัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ    
          5.3  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำประเมินเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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6.  เป้าหมาย 
          พัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้   

ที ่ ช่ือกิจกรรม  ผู้ด ำเนินงำน เป้ำหมำย 

1 โครงกำรจดัประชุม อบรมประจ ำเดือน ของศูนย์
ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษจังหวดัฉะเชิงเทรำ 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 

EEC - จัดกิจกรรมประชุม อบรมประจ ำเดือน ของศูนย์
ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษจังหวดัฉะเชิงเทรำ  
- จ ำนวน  1  ครั้ง 

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำงำนวิจัย
ในช้ันเรียน                

งำนวิจัยฯ - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำรกำรพัฒนำ
งำนวิจัยในช้ันเรียน                

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตคิรูนิเทศเพื่อพัฒนำและ
ยกระดับกำรตดิตำมผลกำรฝึกอำชีพ  

งำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำค ี

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิครูนเิทศเพื่อพัฒนำ
และยกระดับกำรตดิตำมผลกำรฝกึอำชีพ 

4 โครงกำรอบรมพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำน
อำชีพ 

งำนพัฒนำหลักสูตร
ฯ 

- จัดกิจกรรมอบรมกำรจัดควบคมุภำยในและกำร
ประเมินผลกำรควบคมุภำยในให้ปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจนและถูกตอ้งไปในแนวทำง
เดียวกัน 

5 โครงกำรประชุม อ.กรอ.อศ. และประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน อ.
กรอ.อศ. กลุ่มอำชีพยำนยนต์และช้ินส่วน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กรอ.อศ. กลุ่มอำชีพ
ยำนยนต์และ

ช้ินส่วน 

- จดักิจกรรมประชุม อ.กรอ.อศ. และประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน อ.กรอ.อ
ศ. กลุ่มอำชีพยำนยนต์และชิ้นส่วน 

6 โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่ท ำ
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยหีรือสำย
ปฏิบัติกำร 

งำนอำชีวศึกษำ
ระดับปริญญำตร ี

- จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่ท ำ
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ปริญญำตรสีำขำเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำร
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จัดพมิพ์หนังสือรำชกำร 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเพิ่มทักษะกำร
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จัดพมิพ์หนังสือรำชกำร 

8 โครงกำร ระบบกำรลงช่ือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรวิทยำลัยโดยวิธีแสกนร่ำงกำย  

งำนบุคลำกร - มรีะบบกำรลงช่ือปฏิบัติงำนของบุคลำกร
วิทยำลัยโดยวิธีแสกนร่ำงกำย 

9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร หลักสตูร กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน  

งำนบุคลำกร - จัดกิจกรรมพัฒนำบคุลำกร หลักสูตร กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน 

 

 
7.  ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1  ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
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     7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม

คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน  
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                     7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำต ด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     8.1  ผลผลิต ( Output )   
           8.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ได้ไม่น้อยกว่ำ 10  กิจกรรม 
                     8.1.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำน
คุณภำพ ได้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 รำยกำร     

8.2  ผลลัพธ์ ( Outcome )  
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน 
เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ มีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ใน
ระดบั ดี 
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9  ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
เป็นเงินทั้งสิ้น 935,100 บำท (เก้าล้านสามหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1 โครงกำรจดัประชุม อบรมประจ ำเดือน ของศูนย์ประสำนงำนกำร

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี พ.ศ.2564 

- -     40,000  

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำงำนวิจัยในช้ันเรียน                 - - 50,000 

ฝ่ายวิชาการ 

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตคิรูนิเทศเพื่อพัฒนำและยกระดับกำร

ติดตำมผลกำรฝึกอำชีพ  

- - 30,000  

4 
โครงกำรอบรมพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนอำชีพ 

- - 80,000  

5 โครงกำรประชุม อ.กรอ.อศ. และประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรด ำเนินงำน อ.กรอ.อศ. กลุ่มอำชีพยำนยนต์และชิ้นส่วน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

- -   500,000  

6 โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่ท ำควำมร่วมมือในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปรญิญำตรสีำขำเทคโนโลยีหรือสำย

ปฏิบัติกำร 

- - 20,000  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำรประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์จดัพิมพ์หนังสือรำชกำร 

- -      25,100  

8 โครงกำร ระบบกำรลงช่ือปฏิบัติงำนของบุคลำกรวิทยำลยัโดยวิธี

แสกนร่ำงกำย  

- - 90,000  

9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร หลักสตูร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  

- -   150,000  

รวม - - 985,100 
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10.  การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน   กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 

10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถด ำเนินงำน 
เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 
ดี 
 

******************************************************************************* 
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โครงการที่ 7 
โครงการ:   โครงการอาสาพัฒนาและบริการวิชาชีพสู่สังคม 

************************************************************************** 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่3 ข้อที ่2 ข้อที ่1 ข้อที่ 5 ด้ำนที่ 5 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 2 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 

4.  หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมใน

เรื่องคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำของนักศึกษำ ได้อย่ำงชัดเจนในเรื่องกำรบริกำรวิชำชีพ และกำร
จัดสรรงบประมำณ เพ่ือกำรบริกำรวิชำชีพ ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กร ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้น
ภำยในสถำนศึกษำโดยผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  
เพ่ือเป้ำหมำยในกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคมของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
          5.1  สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตอำสำในกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
          5.2  ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิัติงำนวิชำชีพในสถำนกำรณ์จริง 

   5.3  ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำชีพ แก่สถำนศึกษำ สังคม ชุมชน 
    5.4  พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
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6.  เป้าหมาย 
       ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพ่ือบริกำรวิชำชีพสู่สังคมของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้   
ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงกำรพัฒนำรปูแบบและยกระดับคุณภำพ

ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it center) 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ด ำเนินกำรจดัตั้งศูนย์จ ำนวน 2   ศูนย์ 

- ประชำชนได้รับบริกำร 500 คน  
- ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้ กำรดูแล 
รักษำเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ   

2 โครงกำรศูนย์ Fix It Center แบบถำวร (ประจ ำ
จังหวัด) วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ด ำเนินกำรจดัตั้งศูนย์ จ ำนวน 1  ศูนย์ 
- เครื่องมือจักรยำนพำหนะในกำร
ประกอบอำชีพและเครื่องมืออุปกณ์
ด ำรงชีวิตประจ ำวันของ ครัวเรือน 
ประมำณ 300 รำยกำร  
- ประขำชนผู้รับบริกำร 500 คน  

3 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่ 2564 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ประชำชนได้รับบริกำรตรวจรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต ์
- จ ำนวนรถชนิดละ  100  คัน 

4 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลสงกรำนต์ 2564 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ครู นักเรียน-นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนบริกำรบริกำรตรวจรถยนต์
และรถจักรยำนยนต ์
- จ ำนวนรถชนิดละ  100  คัน 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพในสถำนศกึษำเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชำชนและครผูู้ท ำกำรฝึกอบรม
อำชีพตำมโครงกำรสรำ้งงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำง
รำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ครูและนักเรียน – นักศึกษำ มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
- ให้บริกำรวิชำชีพฝึกอบรมหลักสตูรระยะ
สั้น 30 ช่ัวโมง 

6 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ครู นักเรียน-นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 

- ใหบ้ริกำรวิชำชีพฝึกอบรมหลักสตูรระยะ
สั้น 30-75 ชม. 
- ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 20 คน /วิชำ 

7 โครงกำรจังหวดัเคลื่อนที่ วิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

- ประชำชนได้รับบริกำรรถจักรยำนยนต์
บริกำรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  บริกำร
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  บริกำรซอ่มมุ้ง
ลวด  จ ำนวนชนิดละ 50 คน 

8 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพรอ้มของรถ
โดยสำร (ช่วงก่อนเทศกำลสงกรำนต์ 2564) 
ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

 - ครู นักเรียน-นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนบริกำรบริกำรตรวจรถยนต์
และรถจักรยำนยนต ์
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
9 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพรอ้มของรถ

โดยสำร (ช่วงก่อนเทศกำลปีใหม ่2564) 

ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

งำนโครงกำรพิเศษและ
บริกำรชุมชน 

ครู นักเรียน-นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนบริกำรบริกำรตรวจรถยนต์
และรถจักรยำนยนต ์
- จ ำนวนรถชนิดละ  100  คัน 

 
7.  ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
     7.3 วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

           7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำต ด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8.   ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น    (งบสนับสนุน)    ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
1 โครงกำรพัฒนำรปูแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสรำ้งเพื่อ

ชุมชน (Fix it center) วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

2 โครงกำรศูนย์ Fix It Center แบบถำวร (ประจ ำจังหวัด) 

วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

3 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่ 2564 วิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

4 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลสงกรำนต์ 2564 วิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพในสถำนศกึษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน

และครผูู้ท ำกำรฝึกอบรมอำชีพตำมโครงกำรสรำ้งงำน สร้ำงอำชีพ 

สร้ำงรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

6 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น วิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

7 โครงกำรจังหวดัเคลื่อนที่ วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

- - งบสนับสนุน 

8 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพรอ้มของรถโดยสำร (ช่วงก่อน
เทศกำลสงกรำนต์ 2564) วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ   ประจ ำปี
งบประมำณ  2564  

- - งบสนับสนุน 

9 โครงกำรปฏิบัติงำนตรวจควำมพรอ้มของรถโดยสำร (ช่วงก่อน
เทศกำลปีใหม ่2564) วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ   ประจ ำปี
งบประมำณ  2564  

- - งบสนับสนุน 

 รวม - - - 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           7.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อบริกำรวิชำชีพสู่สังคม ได้ไม่น้อยกว่ำ  9  กิจกรรม         
  7.1.2 มีผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   
(2,989 คน) ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  
     9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรวิชำชีพสู่
สังคมของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับ ดี 
 
 



45 

10.  การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน  กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
       10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรวิชำชีพสู่
สังคมของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 
ดี 

****************************************************************************** 
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โครงการที่ 8 
โครงการ   :   โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 

************************************************************************** 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยแผนงำนและควำมร่วมมือ ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-อำจำรย ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่4 ข้อที ่2 ข้อที่ 3 ด้ำนที ่5 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 3 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 

4.  หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมใน

เรื่อง กำรสร้ำง  และพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน หรืออ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวัน หรือกำรประกอบอำชีพ เพ่ื อพัฒนำ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ  ซึ่งเป็น เรื่องที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำโดยผู้เรียน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  เพ่ือเป้ำหมำยในกำรส่งเสริม
นวัตกรรม และกำรวิจัยของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
          5.1  สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนมีกำรจัดท ำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน 
          5.2  ผู้เรียนได้จัดท ำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน 

       5.3  พัฒนำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนกำร
สอน  
              อ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวัน กำรประกอบอำชีพในชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้ 

6.  เป้าหมาย 
       ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำร 
ดังต่อไปนี้  
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2564 

งำนวิจัย นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ ์

- จัดให้มีกำรจดัท ำโครงกำรสิ่งประดิษฐ์
และผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ผลงำนหุน่ยนต์
อำชีวศึกษำเพื่อเข้ำร่วมประกวดใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ระดับภำค 
และระดับชำติ จ ำนวน 15  ผลงำน 

2 โครงกำรอบรมสมัมนำงำนวิจัย กำรประกวด

สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 

งำนวิจัย นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ ์

- จัดให้ครู บุคลำกร และนักศึกษำมี
กำรจัดท ำโครงกำรสิ่งประดิษฐ์และ
ผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป ผลงำนหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำเพื่อเข้ำร่วมประกวดใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ระดับภำค 
และระดับชำติ จ ำนวน 15  ผลงำน 

3 โครงกำรจดัท ำขำตั้งแสดงผลงำนสิง่ประดิษฐ ์ งำนวิจัย นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ ์

- จัดท ำขำตั้งเหล็ก ตดิตั้งไวนลิแสดง
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์   จ ำนวน  20  อัน 

 
7.  ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2  สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
     7.3  วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน  
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวม น ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ   

7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  ผู้ด ำเนินงำนบันทึกขอ
อนุญำตด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
           7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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8.   ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  310,000 บำท  ( สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1 โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่และหุ่นยนต์

อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 - งบสนับสนุน 

2 โครงกำรอบรมสมัมนำงำนวิจัย กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และ

หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 -     250,000  

3 โครงกำรจดัท ำขำตั้งแสดงผลงำนสิง่ประดิษฐ ์    60,000  

 รวม - - 310,000 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง  และพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย 
และโครงกำร ของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้ไม่น้อยกว่ำ  3 กิจกรรม 
           9.1.2  มีผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   
(2,989 คน) ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  
     9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อกำรสร้ำงและพัฒนำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำร ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ มี
ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
10.   การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1  วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
       10.2  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อกำรสร้ำงและพัฒนำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำร ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ มี
ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ ดี 
 

******************************************************************************* 
 



49 

โครงการที่ 9 
โครงการ  :   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 
************************************************************************** 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ร่วมกับ หัวหน้ำงำนฯ  ครู-
อำจำรย ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
      โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ จุดเน้นของการทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564 
 ระดับอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอศ. 

สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่4 ข้อที่ 2 ด้ำนที่ 4 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 4 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 

4.   หลักการและเหตุผล             
      กำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำในปัจจุบันได้รับพัฒนำก้ำวไกลสู่สำกล ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทุกมิติ   
      ปัจจุบันจำกกำรส ำรวจพบว่ำวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำยังไม่สำมำรถตอบค ำถำมของสังคมใน

เรื่องกำรใช้ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพของกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดข้ึน
ภำยในสถำนศึกษำโดยผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก  
เพ่ือเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
5.  วัตถุประสงค์ 
       4.1  สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ระบบและ 
กลไกในกำรประกันคุณภำพภำยใน       
           4.2  บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องด ำเนินงำนใช้ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ    
           4.3  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำประเมินเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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6.  เป้าหมาย 
       พัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้   
ที ่ ชื่อกิจกรรม  ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรประเมินคณุภำพภำยใน วิทยำลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งำนประกันคุณภำพ - จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพือ่รองรับ
กำรประเมินคณุภำพภำยในเพื่อใหค้วำมรู้
และควำมเข้ำใจกับบุคลำกรของวิทยำลัย 
ในเรื่องของกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม  160  คน 

2 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ

กำรประเมินคณุภำพภำยนอก วิทยำลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งำนประกันคุณภำพ - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำรบุคลำกร
เกี่ยวกับมำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในและภำยนอก 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม  160  คน 

3 โครงกำรจดัท ำรูปเล่มแผนปฏิบตัิรำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และ สรุปรำยงำน

ผลแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

2563 

งำนวำงแผน 
และงบประมำณ 

- จัดกิจกรรมจัดท ำรูปเลม่แผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2564   สรุปรำยงำน
ผล  และแผนพัฒนำสถำนศึกษำ  ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  

 
7.  ระยะเวลา / สถานที่ / วิธีการด าเนินงาน   
      7.1 ระยะเวลา 
            วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2563  ถึง  30  กันยำยน   พ.ศ. 2564 
     7.2 สถานที่  
             วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 
     7.3 วิธีการด าเนินงาน 
             7.3.1 ผู้ด ำเนินงำน ศึกษำกรณีปัญหำ หรือแรงจูงใจในจัดท ำกิจกรรม และประเมินควำม
คุ้มค่ำ (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ) แล้วน ำเสนอกิจกรรมฯ ตำมล ำดับขั้นเพ่ือกำรพิจำรณำ น ำบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
            7.3.2 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและพิจำรณำ ว่ำเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงำน  
นโยบำย ยุทธศำสตร์  ของสถำนศึกษำหรือไม่  แล้วรวบรวมน ำเสนอแผนงำน โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
                     7.3.3 เมื่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ผู้ด ำเนินงำน บันทึกขอ
อนุญำตด ำเนินงำนโดยก ำหนดระยะเวลำ  สถำนที่  และงบประมำณที่ต้องใช้  พร้อมรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ตำมแบบฟอร์ม ที่ก ำหนดต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินงำน 
            7.3.4 ผู้ด ำเนินงำน  ประสำนงำนวิทยำกร (ถ้ำมี)  และประสำนงำน กำรจัดซื้อ จัดหำ
วัสดุ พร้อมเบิกใช้งำนและ ด ำเนินงำนจัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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            7.3.5 ผู้ด ำเนินงำนเขียนสรุปและประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรม รำยงำนผลต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
8.   ค่าใช้จ่าย    ใช้เงินหมวด :  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น  135,000   บำท  ( หนึ่งแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

( ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ) (บาท) 
บกศ. อุดหนุน งปม. 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- -      50,000  

2 โครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 

วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- -     80,000  

3 โครงกำรจดัท ำรูปเล่มแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

2564 และ สรุปรำยงำนผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณ 2563 

- -      5,000  

รวม - - 135,000 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลผลิต (Output )  / ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     9.1  ผลผลิต ( Output )   
           9.1.1 สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำรบริหำรงำนใน
สถำนศึกษำ  ได้ไม่น้อยกว่ำ  3  กิจกรรม   

9.1.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่มำตรฐำน
คุณภำพ ได้จ ำนวน  ไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร     

9.2. ผลลัพธ์ ( Outcome )  
             ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถ
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ  มีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมในระดับ ดี 
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10.  การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
       10.1 วิธีการประเมินผล 
               กำรติดตำมผลด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกรำยงำนของผู้ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  และ
สรุปรำยงำน  กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
    10.2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
            ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของกำรจัดกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถ
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่  มำตรฐำนคุณภำพ ของวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวม ในระดับ ดี 
 

******************************************************************************* 
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