
 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 
โครงการ  หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1   สนองนโยบาย  (  )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

      สาระส าคัญ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
      (  )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) 

      สาระส าคัญ  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      (  )  Thailand 4.0  โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 

      สาระส าคัญ  มิติ 3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ 
      (  )  แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) 

     สาระส าคัญ  สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ / พัฒนาเมือง 
      (  )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

     สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
     แห่งการเรียนรู้ 

      (  )  กระทรวงศึกษาธิการ 
     สาระส าคัญ…ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3.2   สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  (    ) ยุทธศาสตร์ยกระดับผู้เรียน     (  )  ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    (    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถานศึกษาหลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะฝีมือในวิชาชีพตามสาขาวิชา โดยในการจัดการเรียนการสอน ค านึงถึงการฝึกทักษะวิชาการ วิชาชีพ        
การส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์  ในการผลิตชิ้นงานหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสนับสนุนการต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่ เหมาะสม เป็นการเพ่ิมรายได้และแบ่งเบาภาระ          
ของผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความภาคภูมิใจ และใช้เวลาว่าง      
ให้เป็นประโยชน์ 
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5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 

 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ิมรายได้และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมืออาชีพ   
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 5.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบ 
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และระดับ ปวส.   จ านวน 2,800  คน ต่อปี 
  6.1.2  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสถานศึกษา  จ านวน   160  คน ต่อปี 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ระหว่างเรียน 
 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  พร้อมผังขั้นตอนการด าเนนิงาน  (FlowChart) 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2. เสนอโครงการ             ประสานงานโครงการ 

3. ติดต่อประสานงาน             รายงานการประชุม 

4. วางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผนด าเนินการ 

5. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6. สรุปผลการด าเนินงาน              สรุปและรายงานผล 
 

 
8.  งบประมาณ.............200,000.................บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ สื่อวีดิทัศน์ 50,000 นายภคพล ปิ่นแก้ว 
2. โครงการ ธุรกิจ บริหารล้างเครื่องปรับอากาศ

และซ่อมบ ารุง 
50,000 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์ 

3. โครงการ สร้างสื่อแอนิเมชั่น 50,000 นายภคพล ปิ่นแก้ว 
4. โครงการ ธุรกิจ Chontech café 50,000 นางสาววศิชญา อดุลย์ชัยเจริญ 

รวมทั้งสิ้น 200,000  
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ิมรายได้และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมืออาชีพ   
 9.4  นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 9.5  นักเรียน นักศึกษา มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 10.2  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ  
            (นายวิเลิศ  อัศวพรรณราย) 
             หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

 
 

 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายอภิชาติ  อนุกูลเวช) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 


