โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
1. ชื่อโครงการ : เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ LAN
ผู้ประสานงาน ชื่อ –นามสกุล นางพัชรี สังข์สิงห์
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ 081-9565887
โทรสาร 076-412045
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เร่งสร้างความพร้อมการใช้ IT อย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน ได้ใช้คอมพิวเตอร์จึงมีความจาเป็น โดยกาหนดให้แต่ละปีมีการใช้งานไม่น้อย
กว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ ครู นักเรียนนักศึกษาใช้สาหรับการ
เรียนการสอน และต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ LAN ภายในห้องเรียน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้
งานในการเรียนการสอน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงควรเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
และระบบ LAN ในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมให้การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน
2. เพื่อให้จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจานวนนักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ LAN
4.

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบ LAN จานวน 40 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและค้นคว้า
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบ LAN จานวน 40 คน สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนและค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
6. กลุ่มเป้าหมาย : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จานวน 40 เครื่อง จานวน 1 ห้องเรียน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพังงา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียนนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน ค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างเพียงพอ
2. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ LAN เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบ LAN
นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียน 100%
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 36 งวด
1,000,000.-

หน่วยนับ
เครื่อง
ร้อยละ
เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. เสนอและอนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคาสั่ง/จัดทา
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3. ดาเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง
- ค่าเช่าเครื่องคอมฯ
- ติดตั้งไฟฟ้าและระบบ
LAN
4. ประเมินและสรุปผล
โครงการ

ดาเนินการใน
ไตรมาส (√)
1 2 3 4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรือ่ ง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจานวน: บาท)
ระบุ ตาบล/
งบ
งบ
งบ
อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอืน่

งบเงิน
อุดหนุน

ห้องปฏิบัติการ
ทางการบัญชี

800,000
200,000

/
/
/ / / / เครื่องคอมพิวเตอร์
40 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการ
1 ห้อง
/
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามและประเมินผล
วิธีการ
- การสังเกต
- แบบรายงานผลการดาเนินงาน
เครื่องมือ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระยะเวลา
- จานวน 36 เดือน
12. ผู้เสนอโครงการ
(...........................................)
ผู้เสนอโครงการ
13. ผู้เห็นชอบโครงการ
(...........................................)
รองผู้อานวยการฝ่าย....................................
14. ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นายสุเทพ ยงยุทธ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

1,000,000
1,000,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
............................................................
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
1. ชื่อโครงการ : สอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาเสื้อสูทซาฟารีปกเชิ้ตผ้าพื้นเมือง
ผู้ประสานงาน ชื่อ –นามสกุล นางกาญจนา ตันทราวัฒนพันธ์ นางพัชรี สังข์สิงห์
ตาแหน่ง ครูแผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ 081-2955798
โทรสาร 076-412045
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-2955798
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัดการเรียนการนสอนในปัจจุบัน มีการมุ่งเน้นสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนก
คหกรรมจึงจัดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งประชาชนที่มีความสนใจสามารถนาความรู้ ที่ได้
เรียนมาไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อสูทซาฟารีปกเชิ้ตผ้าพื้นเมือง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีแก่อาชีวศึกษา
4.

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนจานวน 50 คน ทีมีความสนใจในการเรียนตัดเย็บเสื้อสูทซาฟารี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชนจานวน 50 คน สามารถตัดเย็บเสื้อสูทซาฟารีได้
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ทาให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
2. ทาให้ประชาชนได้นาความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพและมีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว
3. ทาให้ประชาชนมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษา
4.

9. ตัวชี้วดั เป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ80
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดเย็บได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวนชั่วโมงเรียน 75
130,000

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ชั่วโมง
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินการ
1. เสนอและอนุมัตโิ ครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. เชิญวิทยากรและ
รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
4. ดาเนินงานจัดซื้อวัสดุ
- ค่าวัสดุ
5. ดาเนินงานโครงการสอนตัด
เย็บเสื้อ
6. ประเมินและสรุปผลโครงการ

ดาเนินการใน
ไตรมาส (√)
1 2 3 4
/
/
/

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ ตาบล/
อาเภอ

หมวดเงิน
(ระบุจานวน: บาท)
งบ
ดาเนินงาน

วิทยากร 1 คน
ประชาชน 50 คน

/
130,000
/

วิทยากร 1 คน
ประชาชน 50 คน

แผนกคหกรรม
วท.พังงา

/
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามและประเมินผล
วิธีการ
- การสังเกต
- แบบรายงานผลการดาเนินงาน
เครื่องมือ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระยะเวลา
- ทุกเดือน
12. ผู้เสนอโครงการ
(...........................................)
ผู้เสนอโครงการ
13. ผู้เห็นชอบโครงการ
(...........................................)
รองผู้อานวยการฝ่าย....................................
14. ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นายสุเทพ ยงยุทธ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

130,000
130,000

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่ายอื่น

งบ
เงินอุดหนุน

