
  
แบบฟอร์ม 1 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 
ช่ือสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ รหัสสถานศึกษา 005258 

 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ 
ปีการศึกษา 2564 

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

1 P-Tech Saving Money              

2 ธนาคารความดี              

3 ส่งเสริมจิตอาสา              

 
   
                 เห็นชอบ 
 

 
ลงชื่อผู้บริหารสถานศึกษา      

                            ( นายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข) 
                    ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 

   
 



  
แบบฟอร์ม 2 

 
 
 
 

แผนงานกิจกรรม/โครงการ P-Tech Saving Money 
ช่ือสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ รหัสสถานศึกษา 005258 

 
๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

สืบเนื่องมาจากงานกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการสอบถาม
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. รายเก่า จำนวน 
39 คน ในแต่ละวันได้มีการวางแผนการใช้เงินอย่างไร พบว่า นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่คิดเป็นจำนวนร้อยละ 80 
ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน โดยมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทาง
วัตถุ และเทคโนโลยีท้ังท่ียังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่รับภาระค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูมากขึ้น  

จากความสำคัญดังกล่าว งานกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ จึงได้น้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีโครงการ “P-tech Saving 
Money” เพื่อให้นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีความตระหนักถึง
ความสำคัญของการวางแผนการใช้เงิน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     2.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการใช้เงิน  

2.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์อย่างเหมาะสม 
2.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. รู้จักการเก็บออมและใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 

 

๓. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
     3.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น 
     3.๒ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. รู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
4.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีเงินออมเป็นของตนเอง 
4.๒ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 

 
๕. กลุ่มเป้าหมาย : 

5.๑ เชิงปริมาณ -จำนวนนักเรียนนักศึกษานักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ จำนวน 69 
คน      

  5.๒ เชิงคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีเงินออม คิดเป็น
ร้อยละ 80 

 
 



  
6. พื้นที่ดำเนินการ 

6.๑ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
7.๒ นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
7.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. มีเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น 
 

8. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. วิทยาลัย
เทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

จำนวน 69 
 
 

เชิงคุณภาพ -นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีเงินออม 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 12 เดือน 

เชิงค่าใชจ้่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  - 

 
9. สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 

ดำเนินการในไตร

มาส(✓) 
วันที่ดำเนินการ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

หมวดเงิน 
( ระบุจำนวนเงิน : บาท ) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 

๑.จัดทำโครงการ และขออนุมัติ
โครงการ 

✓    1 มิ.ย. ๖4 วิทยาลัยฯ 

 
 
 
 

3,500 
 

   

๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ✓    4 มิ.ย. ๖4 วิทยาลัยฯ 

๓.ประชุมคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

✓    7 มิ.ย. ๖4 วิทยาลัยฯ 

๔.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ดำเนินโครงการ 

✓    ๙ มิ.ย. ๖4 วิทยาลัยฯ 

๕.ดำเนินงานตามโครงการ 
✓ ✓ ✓ ✓ ๑4 มิ.ย. ๖4 ถึง 

25 เม.ย. ๖5 
วิทยาลัยฯ 



  
๖.ประเมินผลตามโครงการ    ✓ 26 เม.ย. ๖5 วิทยาลัยฯ 

๗.สรุปผลรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

   ✓ ๒9 เม.ย. ๖5 วิทยาลัยฯ 

 รวมเงิน 3,500    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,500 

 
10.  การติดตามผลและการประเมินผล 

 ๑0.๑ คำขอเปิดบัญชี 
 10.2 ทะเบียนคุมเลขท่ีบัญชี 
 10.3 สมุดคุมรายรับ 
 10.4 สมุดคุมรายจ่าย 
 10.5 สมุดบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




