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สวนที่  4 
โครงการประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 
1.  ช่ือโครงการ  ซ�อมแซมครุภัณฑ�การศึกษา 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัพยากร 
 2.2.  หัวหน�างานพัสดุ 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ได�ทําการเป:ดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร  หลักสูตร ปวช. 
ปกติ  ปวช. ระบบทวิภาคี  ปวส. เทียบโอนประสบการณ� หลักสูตรมัธยมแกนวิชาชีพ  และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ของครู ผู�สอนจะต�องจัดเตรียมการสอนให�พร�อมกับวัตถุประสงค� 
ของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนให�มีคุณภาพได�นั้น  ครุภัณฑ�การศึกษาเป>นสื่อการเรียนการสอนท่ีมี
ความจําเป>นอย�างยิ่ง  เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ผู�เรียนต�องได�รับการ
ฝ?กปฏิบัติจากสิ่งท่ีเป>นของจริง  ทําให�ผู�เรียนเกิดการต่ืนตัว  มีความสุขในการเรียน รวมท้ังการเรียนรู�ท่ีได�จาก
ความทันสมัยของสื่อของจริง  รวมท้ังใบงาน  ด�านการสนับสนุนส�งเสริมให�การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ต�องมีครุภัณฑ�ท่ีทันสมัยเทคโนโลยีในด�านข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิทยาลัยฯ  จึงจําเป>นต�องซ�อมแซม
ครุภัณฑ�ต�าง ๆ เพ่ือในการจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอยู�เสมอ  จึงได�จัด
โครงการนี้ข้ึน  
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6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือซ�อมแซมครุภัณฑ�การเรียนการสอนรายวิชา 
 6.2.  เพ่ือซ�อมแซมครุภัณฑ�ด�านการส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 6.3.  เพ่ือซ�อมแซมครุภัณฑ�ของงานทุกฝ ายให�มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
ลําดับ

ท่ี 
แผนกวิชา / 

งาน 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคา/
หนวย 

จํานวน
เงิน 

หมาย
เหตุ 

1 งานศูนย5ข0อมูลฯ 
ปEายอักษรวิ่ง LED 
ประชาสัมพันธ� 

1 ชุด 15000 15,000  

        
2 แ ผ น ก ช า ง ก ล

โรงงาน 
เครื่องกลึง 5 เครื่อง  10,000  

  เครื่องไส 2 เครื่อง   
รวมท้ังส้ิน    25,000  

 
 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ครู อาจารย� บุคลากร และนักเรียน  สามารถนําครุภัณฑ�ท่ีได�รับซ�อมแซมแล�วไปใช�
งานให�เกิดประโยชน�สูงสุดได� 
    
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน..................งบประมาณระยะสั้น....................................................... 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......25,000.......  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย   25,000   บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม 25,000 บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 

10.1.  สามารถซ�อมแซมครุภัณฑ�การเรียนการสอนรายวิชาและนํากลับมาใช�งานได� 
 10.2.  สามารถซ�อมแซมครุภัณฑ�ด�านการส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและนํากลับมาใช�งานได� 
 10.3.  สามารถซ�อมแซมครุภัณฑ�ของงานทุกฝ ายให�มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 11.2  สรุปผลการดําเนินงาน  
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานพัสดุ 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
  �  การประกันคุณภาพ    
  �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุเป>นงานส�วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีจุดประสงค�เพ่ือ
มุ�งเน�นให�หน�วยงานและบุคลากร ผู�รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด�านงบประมาณให� เป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย� โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุให�เป>นไปอย�างมีระบบ 
 ดังนั้น การดําเนินการเก่ียวงานพัสดุจึงต�องกระทําด�วยความรอบคอบ มีหลักฐานท่ีชัดเจน ตรวจสอบ
ได�  วิทยาลัยฯ จึงได�จัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือให�การดําเนินการเบิกจ�ายวัสดุ ครุภัณฑ�ของวิทยาลัยฯท่ีใช�ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให�เป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1 เพ่ือให�การใช�งานพัสดุถูกต�องและเป>นปQจจุบัน 
 6.2 เพ่ือให�การเบิกจ�าย การใช�พัสดุเป>นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 6.3 เพ่ือให�มีห�องพัสดุเป>นระเบียบ สะดวกต�อการให�บริการ 
 6.4 เพ่ือให�การตรวจสอบพัสดุมีระบบ ง�านแก�การตรวจสอบ 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  

บุคลากร  จํานวน  64  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย การพัสดุ อย�าง
ถูกต�องและเป>นระบบ 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน   งบประมาณระยะสั้น     
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000  บาท   
  �  ค�าวัสดุ  10,000   บาท 
   
 การดําเนินโครงการ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต�งต้ังคณะทํางาน 
3. จัดซ้ือจัดหาวัสดุ 
4. ประเมินผล 
5. สรุป รายงานผล 

 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงปฏิบัติงานพัสดุได�ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย การพัสดุ อย�าง
ถูกต�องและเป>นระบบ 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 แบบประเมินโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ  บ�อเก็บน้ําท้ิงระบบกรองน้ําด่ืมแบบ  Reverse Osmasis (R.O.) 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัยพากร 
 2.2.  หัวหน�างานอาคารและสถานท่ี 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กระบวนการผลิตน้ําด่ืมระบบ Reverse  Osmosis (R.O.)  จะมีน้ําท้ิงท่ีสูญเสียออกมาถึง  30 
เปอร�เซ็นต�  เพ่ือให�สามารถนําน้ํากลับมาใช�ประโยชน�ใหม�ได� จะต�องจัดทําบ�อเก็บน้ําข้ึนมาแล�วสูบน้ําไปใช�งาน
ท้ังรดน้ําต�นไม�และอ่ืน ๆ  จะทําให�น้ําท้ิงท่ีเคยปล�อยให�สูญเสียไปถูกนํากลับมาใช�งานอย�างคุ�มค�า 

การใช�น้ํารดต�นไม�ปQจจุบันมีแหล�งท่ีมาจากระบบประปาท่ีมีผลโดยตรงต�อปริมาณการใช�งานในขณะท่ี
รดต�นไม�หากสามารถบริหารจัดการได�โดยไม�พึงพาน้ําดิบจากระบบประปาก็จะสามารถประหยัดต�นทุนการใช�
น้ําลงได�มากและเห็นผลได�ในระยะยาว 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือเก็บน้ําท้ิงไว�ใช�ให�เกิดประโยชน�อย�างคุ�มค�า 
 6.2  เพ่ือลดค�าใช�จ�ายในการใช�น้ําประปารดน้ําต�นไม� 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 บ�อเก็บน้ําขนาดความจุ 2.5 ลบ.ม. (ท�อ 1.5 ม. x ลึก 1.5 ม.)  พร�อมระบบสูบน้ํา 
7.2  เชิงคุณภาพ 

  7.2.1  ลดค�าใช�จ�ายในการใช�น้ําประปารดต�นไม� 
  7.2.2  ส�งผลต�อการประหยัดค�าน้ําได�ในระยะยาว 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง /สวนหย�อมศาลาอาชีวะร�วมใจ 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน งบ..............อุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.)......................... 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......20,000.............  บาท  ได�แก� 

 
ค�าตอบแทน 

  ค�าใช�สอย  20,000  บาท 
  ค�าวัสดุ 
   รวม  20,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  ประหยัดค�าสาธารณูปโภคในส�วนน้ําประปา 
 10.2.  มีความคุ�มทุนเห็นผลได�ในระยะยาว 
  
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน� และห�องเรียนห�องปฏิบัติการ 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัยพากร 
 2.2.  หัวหน�างานอาคารและสถานท่ี 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีองค�ประกอบหลายด�านท่ีจะส�งเสริมสนับสนุนให�กิจกรรมทาง
วิชาการดําเนินไปด�วยดี ซ่ึงท้ังสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน�ตลอดจนห�องเรียนห�องปฏิบัติการต�างๆ  ต�องมีความ
พร�อมและมีบรรยากาศเอ้ืออํานวย  ซ่ึงการดูแลในส�วนท่ีเป>นงานประจําอาจจะเพียงพอในระดับหนึ่ง  แต�ส�วนท่ี
นอกเหนือจากงานประจํา เม่ือต�องมีการพัฒนาปรับปรุงจากการชํารุดเสื่อมสภาพของบรรดาทรัพย�สินต�าง ๆ 
ท้ังตัวอาคารหรือครุภัณฑ�ท่ีเก่ียวข�อง  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคนั้น ก็มีความจําเป>นท่ีต�องได�รับการ
บํารุงรักษาอย�างต�อเนื่อง ให�สามารถตอบสนองการใช�งานอย�างมีประสิทธิภาพ 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา จัดภูมิทัศน� พัฒนาสภาพแวดล�อมเก่ียวกับอาคารสถานท่ี  ให�มีความ
เหมาะสมตามสภาพการใช�งาน 
 6.2  เพ่ือจัดให�มีถังดับเพลิง ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 6.3  เพ่ือให�มีสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน�ท่ีเอ้ืออํานวยต�อครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู�
มาเยือน  หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมาใช�บริการ 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ซ�อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี มีถังดับเพลิงประจําแต�ละอาคารเพียงพอ และอ่ืนๆ  
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  อาคารสถานท่ีมีความพร�อม เหมาะสม สิ่งแวดล�อมดี ภูมิทัศน�สวยงาม 
  7.2.2  ระบบปEองกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัยใช�งานได�ตลอดเวลา 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน.......................................รองบประมาณสนับสนุน......................... 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................-....................  บาท   
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สิ่งแวดล�อม ภูมิทัศน� อาคารสถานท่ีได�รับการพัฒนาปรับปรุงให�ดีข้ึน 
 10.2.  มีระบบปEองกันอัคคีภัยพร�อมใช�งานตลอดเวลา 
  
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (ใช�เงินคุณธรรมจริยธรรม) 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

2.  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.  ครูท่ีปรึกษาองค�การนักวิชาชีพฯ 
4.  คณะกรรมการองค�การนักวิชาชีพฯ 

3. ลักษณะโครงการ 
  � โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  � โครงการตามภาระงานประจํา 
  � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
  �  รัฐบาล   
  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด  พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
  �  การประกันคุณภาพ 
  �  อ่ืน ๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทย                       
โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ ได�มีนโยบายในการสร�างคนดี ในระบบการเรียนการสอนให�เป>น
รูปธรรม ควบคู�กับการพัฒนา คนเก�งด�านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม ค�านิยม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 10 ประการ คือ รับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย�สุจริต จิตอาสา  สามัคคี  
มีวินัย สะอาด  สภาพ และละเว�นอบายมุข  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีปรัชญาทางการศึกษาท่ี
เน�นค�านิยมและเน�นคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา ในการดําเนินงานโครงการ “คุณธรรม
นําวิชาชีพ”ซ่ึง สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล โดยอยู�ภายใต�หลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภายใต�หลักยุทธศาสตร� 4 ประการคือ 

1. ปลูกจิตสํานึก สร�างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 
2. ปรับกระบวนการเรียนรู�หาต�นแบบสืบทอด 
3. เครือข�ายขยายผล บ�าน วัด โรงเรียนและชุมชน 
4. กํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนโดยการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู�และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเข�ากับนโยบายดังกล�าว จึงดําเนินการโครงการคุณธรรม
นําความรู� โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� 5 ด�าน คือ ด�านความรับผิดชอบ ด�าน
ความมีวินัยในตนเอง ด�านความผูกพัน ด�านความมีมนุษยสัมพันธ� ด�านความรู�และทักษะวิชาชีพ และการจัด
กระบวนการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกันใน
โครงการประกอบด�วย กิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย   กิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
น�อมนําความเป>นไทย กิจกรรมเสริมสร�างภูมิคุ�มกันภัยจากยาเสพติด เพ่ือให�นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความเป>นคนดี มีทักษะความสามารถอันเป>นลักษณะอันพึงประสงค�ของผู�สําเร็จอาชีวศึกษาตามท่ี                           
สถานประกอบการต�องการการดําเนินกิจกรรม  2  ด�าน  โดยมีคณะกรรมการประเมินหน�วยองค�การวิชาชีพ
เสนอแนะการจัดโครงการให�แก�องค�การวิชาชีพระดับหน�วย 

  สถานศึกษาจึงดําเนินการท้ัง 10 โครงการข�างต�น ให�สอดรับกับสภาพการจัดการเรียนการสอนและ                    
สอดรับกับโครงการท่ีจะนําผลไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  เม่ือดําเนินการแต�ละ
โครงการสิ้นสุดแล�ว สถานศึกษาจัดการประเมินโครงการ ผลงานแต�ละโครงการสามารถนําไปเป>นผลงาน และ
สามารถนําไปประเมินเพ่ือเข�าสู�มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.  วัตถุประสงค5 
6.1 เพ่ือส�งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให�มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6.2 เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาผู�เรียนให�ยึดม่ันในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝQกใฝ คุณธรรม 

จริยธรรม นําความเป>นไทย มีภูมิคุ�มกันภัยห�างไกลยาเสพติด 
6.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาท่ีเป>นผลผลิตของวิทยาลัยให�มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ี                 

พึงประสงค� ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน  

7.  เป:าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
7.1. เชิงปริมาณ 
      นักเรียนเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
7.2  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. สรุปผลการดําเนินการ             

   
    ระยะเวลาดําเนินการ    เดือน  ตุลาคม 2558 – กันยายน  2559 
    สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร แหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     จากเงินอุดหนุน งบคุณธรรมจริยธรรม 
 เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น......(รอสนับสนุน)..........บาท   

10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
10.1  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
10.2  นักเรียนมีคุณภาพและเป>นท่ีต�องการของตลาดแรงงาน 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  จากผลการเข�าร�วมโครงการ 
 11.2  จากแบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ ประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
  1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

2.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
3.  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
4.  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
5.  หัวหน�าแผนกวิชา 
6.  ครูท่ีปรึกษาองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 
7.  คณะกรรมการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 

3. ลักษณะโครงการ 
  � โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  � โครงการตามภาระงานประจํา 
  � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
  �  รัฐบาล   
  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด  พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
  �  การประกันคุณภาพ 
  �  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา  เพ่ือเป>นการ
พัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ และการส�งเสริมภาวะผู�นํา  คุณธรรม จริยธรรม  ให�กับนักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง สู�ความเป>นเลิศ  ขับเคลื่อนด�วยองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ในสถานศึกษาท่ัวประเทศตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว�าด�วยองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในสถานศึกษาท่ัวประเทศตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว�าด�วยการนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศ
ไทยกอร�ปกับปQจจุบันนโยบายของรัฐบาลได�ให�ความสําคัญเก่ียวกับการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม  โดยใช�
คุณธรรมเป>นฐานของกระบวนการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว ชุมชน  จึงได�กําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีเป>นภารกิจร�วมกันของคนในชาติ  เพ่ือมุ�งขจัดปQญหาความยากจนของประเทศ  โดย
ต�องสร�างรากฐานของสังคมให�เข�มแข็งและยั่งยืน  โดยมีการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  มุ�งสร�างเยาวชนให�
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เป>นคนดี  คนเก�ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และรู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลง  สร�างโอกาสด�านการศึกษาและ
ส�งเสริมให�คนมีงานทําอย�างท่ัวถึง  เสริมสร�างความตระหนักและสํานึกในคุณค�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ความสมานฉันท�  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  ให�สอดคล�องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนให�มีคุณภาพและได�
มาตรฐานสู�สากล สนองความต�องการของตลาดแรงงาน  จึงได�กําหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษาว�าด�วยกิจกรรมองค�การวิชาชีพ  เพ่ือเป>นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเยาวชนให�เป>นคน
ดี  คนเก�ง  ภายใต�การแข�งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ท่ีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได�มีโอกาสนํา
ความรู� ความสามารถ  ประสบการณ�มาประกวดแข�งขัน  เป>นการสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างนักเรียน  
ดังนั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และส�งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให�นักเรียนทุกสาขาวิชาให�ขับเคลื่อนด�วย
องค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  ได�ดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  ซ่ึงเป>น
เวทีให�นักเรียนได�แสดงความสามารถ  แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน 

6.  วัตถุประสงค5 
6.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถและประสบการณ�ด�านวิชาการให�สมาชิกองค�การฯ 
6.2  เพ่ือให�นักเรียนได�มีการพัฒนาตนเองด�านความรู� ทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และความเป>น  

               ผู�นํา 
6.3  เพ่ือให�นักเรียนได�มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ�ระหว�างกัน  มีการประสานสัมพันธ�กับบุคคลท่ีประสบ 

               ความสําเร็จในอาชีพ  ชุมชน สังคม  และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�วิชาชีพ 
6.4  เพ่ือเป>นเวทีให�นักเรียนได�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเผยแพร�ผลงานกิจกรรมต�าง ๆ  สู�สาธารณชน 
6.5  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให�กับนักเรียนในการอยู�ร�วมกันในสังคม  ส�งเสริมให�มีคุณธรรม จิรยธรรม   

               เป>นพลเมืองดีของสังคม  ตามระบอบประชาธิปไตย 
6.6  เพ่ือเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน�วยองค�การท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม  เพ่ือเป>น  

               แบบอย�างและเกิดการกระตุ�นให�สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
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7.  เป:าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  ครู    จํานวน  15 คน 

นักเรียน ปวช. 1-3  จํานวน  105 คน แยกเป>นดังนี้ 
 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
ช�างยนต� 14 8 14 
ช�างยนต� ทวิภาคี 11 - 11 
ช�างเครื่องมือกล - - - 
ช�างไฟฟEากําลัง - 6 - 
ช�างอิเล็กทรอนิกส� 8 6 - 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 5 4 13 
การบัญชี - 5 - 

รวม 38 29 38 
 
 7.2  เชิงคุณภาพ   
  7.2.1  นักเรียนได�เพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพ 
  7.2.2  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด�านความรู� ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความ             
                             เป>นผู�นํา 
  7.2.3  นักเรียนได�พัฒนาทักษะชีวิตการอยู�ร�วมกันในสังคมได�อย�างมีความสุขและเกิดการ  
                              แลกเปลี่ยนความรู�ซ่ึงกันและกัน 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

4. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
5. ดําเนินการตามโครงการ             
6. สรุปผลการดําเนินการ             

   
    ระยะเวลาดําเนินการ    5  พฤศจิกายน  2558  
    สถานท่ีดําเนินการ   ห�องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร แหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     จากเงิน   รายได�   เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได�แก� 

9.1  ค�าตอบแทน 
9.2  ค�าใช�สอย    5,000   
9.3  ค�าวัสดุ   

10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
10.1  นักเรียนเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพ 
10.2  นักเรียนได�มีการพัฒนาตนเองในด�านความรู� ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป>น      

                   ผู�นํา 
10.3  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ�ระหว�างกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพ   

                  พ้ืนฐาน 
10.4  นักเรียนมีภาวะผู�นํา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเผยแพร�ผลงานกิจกรรมต�าง ๆสู�สาธารณชน 
10.5  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิตการอยู�ร�วมกันในสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป>นพลเมือดี 

                  ของสังคมตามระบอบประชาธิปไตย 
10.6  เชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน�วยองค�การท่ีประสานความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเป>น   

                  แบบอย�างและเกิดการกระตุ�นให�สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
 11.2  สรุปผลโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาคนดี คนเก�ง และมีความสุข (เงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปf อย�างมีคุณภาพ) 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
  1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

2.  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.  ครูท่ีปรึกษาองค�การนักวิชาชีพฯ 
4.  ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ 
5.  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ/ชมรมดนตรีสากล 
6.  หัวหน�าแผนกวิชา 

3. ลักษณะโครงการ 
  � โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
  � โครงการตามภาระงานประจํา 
  � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
  �  รัฐบาล   
  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด  พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
  �  การประกันคุณภาพ  
  �  อ่ืน ๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษามี
วัตถุประสงค�ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และมีประสบการณ� ให�กับสมาชิกองค�การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทยซ่ึงเป>นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  โดยเน�นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ รวมท้ังฝ?กให�สมาชิกทํางานร�วมกัน ส�งเสริมด�านการเป>น
ผู�นํา  ผู�ตามท่ีดี   การเป>นพลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัดยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองค�การ
นักวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง เพราะตระหนักถึงประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับผู�เรียน ในการเข�าร�วมกิจกรรม
องค�การนักวิชาชีพ 

นโยบายกรมอาชีวศึกษา ปf พ.ศ. 2542 มุ�งส�งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาได�พัฒนาตนเองตาม 
ศักยภาพให�มีคุณลักษณะเป>นคนเก�ง คนดี และมีความสุข ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ                  
พ.ศ. 2542 ซ่ึงองค�การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย   ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมองค�องค�การนักวิชาชีพ
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ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได�กําหนดเปEาหมายการพัฒนาสมาชิกให�เป>น “คนดีและมีความสุข”                 
5  ด�าน  และ “คนเก�งและมีความสุข” 5 ด�าน  สภาพท่ัวไปและการบริหารองค�การ  8  ด�าน  และคุณภาพ   
การดําเนินกิจกรรม  2  ด�าน  โดยมีคณะกรรมการประเมินหน�วยองค�การวิชาชีพเสนอแนะการจัดโครงการ
ให�แก�องค�การวิชาชีพระดับหน�วย 

  สถานศึกษาจึงดําเนินการท้ัง 10 โครงการข�างต�น ให�สอดรับกับสภาพการจัดการเรียนการสอนและ                    
สอดรับกับโครงการท่ีจะนําผลไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  เม่ือดําเนินการแต�ละ
โครงการสิ้นสุดแล�ว สถานศึกษาจัดการประเมินโครงการ ผลงานแต�ละโครงการสามารถนําไปเป>นผลงาน และ
สามารถนําไปประเมินเพ่ือเข�าสู�มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.  วัตถุประสงค5 
6.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให�เป>นคนเก�ง คนดี และมีความสุข 
6.2  เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาผู�เรียนได�รู�จักวิธีการจัดกิจกรรมชมรมและองค�การนักวิชาชีพ 
6.3  เพ่ือพัฒนานักเรียน ท่ีเป>นผลผลิตของวิทยาลัยให�มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ตรง   

               กับความต�องการของตลาดแรงงาน  

7.  เป:าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมองค�การนักวิชาชีพไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู�และประสบการณ�ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

7. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
8. ดําเนินการตามโครงการ             
9. สรุปผลการดําเนินการ             

   
    ระยะเวลาดําเนินการ    เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน  2559 
    สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร แหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     จากเงินอุดหนุน งบเรียนฟรี เรียนดี 15 ปf อย�างมีคุณภาพ 
 เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  130,000  บาท  ได�แก� 

9.1  ค�าสมมนาคุณวิทยากร 
9.2  ค�าใช�สอย    130,000   บาท 
9.3  ค�าวัสดุ 

 
10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 

10.1  นักเรียนเป>นคนดี คนเก�ง และดําเนินกิจกรรมอย�างมีความสุข 
10.2  นักเรียนมีภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�และเป>นท่ีต�องการของตลาดแรงงาน 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  จากผลการเข�าร�วมโครงการ 
 11.2  จากแบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  งานครูท่ีปรึกษา  

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  หัวหน�างานครูท่ีปรึกษา 
 2.3  หัวหน�างานปกครอง 
 2.4  หัวหน�างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ได�จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายจัดการศึกษาเป>นส�วนหนึ่งของ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  โดยจัดให�ทุกคนมีโอกาสเรียนได�รับการศึกษาฟรี  15  ปf  พร�อมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให�เกิดความเสมอภาพ  พร�อมท้ังสนับสนุนเงินงบประมาณ ตามโครงการต�างๆ 
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  เช�น  งบออกกลางคัน ซ่ึงให�ทางวิทยาลัยได�แก�ไขปQญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน ให�ร�วมกันปรึกษาระหว�าง  ครู  ผู�ปกครอง และนักเรียน เพ่ือร�วมกันแก�ปQญหาในด�านต�างๆ  ท่ีเกิด
ข้ึนกับนักเรียน  ดังนั้น  เพ่ือให�การจัดการศึกษาบรรลุเปEาหมายตามนโยบายดังกล�าว  งานครูท่ีปรึกษาจึงได�จัด
กิจกรรมเพ่ือนักเรียน นักศึกษา  ดังนี้   1) กิจกรรมประชุมผู�ปกครอง  2) กิจกรรมเยี่ยมบ�านผู� เรียน   
3) กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อม สิ่งอํานวยความสะดวกและแหล�งการเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนของผู�เรียน   
4) กิจกรรมพัฒนาและสร�างความเข�มแข็งของระบบดูแลผู�เรียน  5) กิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมี
รายได�ระหว�างเรียนเพ่ือลดรายจ�ายผู�ปกครอง  6) กิจกรรมฝ?กอบรมและพัฒนาระบบดูแลผู�เรียนให�กับครูท่ี
ปรึกษา  7) กิจกรรมทุนสนับสนุนการศึกษา 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

62 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

 งานครูท่ีปรึกษา  ในฐานะหน�วยงานจัดการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดังกล�าว  จึงจัด
ให� มี กิจกรรมต� าง  ๆ  เ พ่ือให�ครอบคลุมทุกภาร กิจ ท่ีวิทยาลัยจํ า เป>นต�อง ทํา   จึ ง ไดจัดโครงการ 
นี้ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 

 6.1.  เพ่ือให�จัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
  
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
         

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม เชิงปริมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมประชุมผู�ปกครอง   ผู�ปกครอง เข�าร�วม
ประชุม  ร�อยละ 80 

 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ�านผู�เรียน   นักเรียน ปวช.1-3 
จํานวน  220 คน 

 

3 กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อม สิ่งอํานวยความสะดวกและแหล�ง
การเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนของผู�เรียน   

จํานวน  1  ห�อง  

4 กิจกรรมพัฒนาและสร�างความเข�มแข็งของระบบดูแลผู�เรียน   นักเรียน ปวช.1-3 
จํานวน  220 คน 

 

5 กิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมีรายได�ระหว�าง
เรียนเพ่ือลดรายจ�ายผู�ปกครอง 

นักเรียน ปวช. 
แผนกวิชาละ   

1  คน 

 

6 กิจกรรมฝ?กอบรมและพัฒนาระบบดูแลผู�เรียนให�กับครู 
ท่ีปรึกษา 

ครูท่ีปรึกษาและ
ครูผู�สอน  

จํานวน 30 คน 

 

7 กิจกรรมทุนสนับสนุนการศึกษา นักเรียน ปวช.1-3 
ทุกแผนกวิชา 

จํานวน  20  คน 

 

 
7.2  เชิงคุณภาพ 

       7.2.1. สามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลยัสารพัดช�างพัทลุงและในพ้ืนท่ีเปEาหมาย 

 
9.  งบประมาณ 

   
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม งบประมาณ รายได0 หมายเหตุ 

1 กิจกรรมประชุมผู�ปกครอง   6,000  งบ ปวช. 
2 กิจกรรมเยี่ยมบ�านผู�เรียน   3,000  งบ ปวช. 
3 กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อม สิ่งอํานวยความสะดวกและ

แหล�งการเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนของผู�เรียน   
  รองบประมาณ 

4 กิจกรรมพัฒนาและสร�างความเข�มแข็งของระบบดูแล
ผู�เรียน   

  รองบประมาณ 

5 กิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมีรายได�
ระหว�างเรียนเพ่ือลดรายจ�ายผู�ปกครอง 

  รองบประมาณ 

6 กิจกรรมฝ?กอบรมและพัฒนาระบบดูแลผู�เรียนให�กับครู 
ท่ีปรึกษา 

  รองบประมาณ 

7 กิจกรรมทุนสนับสนุนการศึกษา   รองบประมาณ 
รวม 9,000   

 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
   
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1.  ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน (108 อาชีพ) 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  หัวหน�างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 2.3   หัวหน�าแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน เป>นภารกิจหลักของสถานศึกษาต�องมีการบริหารจัดการ ให�มี
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน โดยการมีส�วนร�วมของคณะครูและบุคลากรทุกฝ ายในสถานศึกษาและ
ผู�เรียนทุกสาขางาน โดยให�ทุกสาขางานดําเนินการไม�น�อยกว�า  2   กิจกรรมต�อปf รวมท้ังเป>นการตอบสนอง
ภารกิจของหน�วยงานต�างๆ ในระดับจังหวัด ท�องถ่ิน หรือองค�กรภาครัฐและเอกชน ท่ีประสานขอความร�วมมือ
มาเพ่ือให�บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให�ชุมชนได�รับประโยชน�สูงสุด 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�บริการวิชาการและวิชาชีพแก�ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน�วยงานอ่ืนๆ 
 6.2.  เพ่ือให�บริการวิชาการและวิชาชีพแก�ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

6.3.  เพ่ือให�ผู�เรียน ครูและบุคลากรได�มีส�วนร�วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 แผนกวิชาต�างๆ ได�บริการวิชาการและวิชาชีพ สู�ชุมชน ไม�น�อยกว�า 2 ครั้ง / ปf 
7.1.2  จํานวนผู�รับบริการ ไม�น�อยกว�า 500 คน 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ผู�รับบริการสามารถนําความรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพเสริมได� 
  7.2.2  ผู�รับบริการมีความพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
     
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเปEาหมายในจังหวัดพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณระยะสั้น...... งบ  .........10,000………….บาท 
      

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  10,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  10,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. ชุมชนได�รับความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
 10.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ�มีอายุการใช�งานยาวนานข้ึน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 11.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
 11.3  ชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน ลดการสร�างหนี้นอกระบบ  
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66 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ  อาชีวศึกษาร�วมด�วยช�วยประชาชน “ตรวจรถก�อนใช�  ปลอดภัยแน�นอน” 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  หัวหน�างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร�วมกับกรมขนส�งทางบก มีนโยบายให�สถานศึกษา
จัดต้ังศูนย�อาชีวศึกษาร�วมด�วยช�วยประชาชน  เ พ่ือให�บริการตรวจสภาพยานพาหนะทุกประเภท  
โดยกําหนดการให�บริการเป>น 2 ช�วง คือ ช�วงเทศกาลปfใหม� และช�วงเทศกาลสงกรานต�  เพ่ือให�บริการ
ประชาชนในขณะเดินทางในช�วงเทศกาล โดยจัดครูและนักเรียน สาขางานยานยนต�ให�บริการตรวจเช็ค
ยานพาหนะ ทุกประเภทก�อนการเดินทาง เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน เนื่องจากยานพาหนะขาดการ
บํารุงรักษา 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�นักเรียนได�นําความรู� และทักษะทางสาขางานยานยนต�มาให�บริการแก�ประชาชน 
 6.2.  เพ่ือช�วยลดอุบัติเหตุ ในช�วงเทศกาลเนื่องจากยานพาหนะขาดการบํารุงรักษา 

6.3.  เพ่ือให�นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริง จากการให�บริการประชาชน 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ยานพาหนะได�รับการตรวจเช็คก�อนการเดินทางไม�น�อยกว�า  30  คัน 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ยานพาหนะของประชาชนได�รับการตรวจเช็ค เกิดความปลอดภัยขณะเดินทาง 
  7.2.2  อุบัติเหตุท่ีเกิดจากยานพาหนะขาดการชํารุดรักษาลดลง 
     
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  พฤษภาคม  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ ศูนย�จําหน�ายรถมือสอง ดีเอส ออโตคาร� ต.ท�ามิหรํา อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบขนส�งทางบก..................งบ................ -............................... 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... -...............  บาท   
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงและกําลังเดินทางได�นํายานพาหนะเข�ารับการตรวจเช็ค 
 10.2. ช�วยลดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาล 
 10.3  นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงจากการให�บริการประชาชน 
  
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 11.2  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�รับบริการ 
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1.  ช่ือโครงการ  เครือข�ายความร�วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว�าด�วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2552  ไห�ให�ความสําคัญต�อการสร�างความร�วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะอย�างยิ่งสถานประกอบการ  
เพ่ือจะได�ร�วมกัน พัฒนาการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานในท�องถ่ิน   
ฝ ายวิชาการและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได�ตระหนักถึงภาระกิจดังกล�าว  จึงได�จัดให�มีโครงการนี้ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือประสานความร�วมมือกับสถานประกอบการ ให�มีส�วนร�วมในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 
 6.2.  เพ่ือให�สถานประกอบได�ร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 6.3.  เพ่ือให�นักเรียนระบบทวิภาคีและระบบปกติมีสถานท่ีฝ?กอาชีพ/ฝ?กงานในสถานประกอบการท่ี
ตรงกับสาขาท่ีเรียน 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 สถานประกอบการท่ีให�ความร�วมมือ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ท่ียังไม�เคยลงนาม
บันทึกข�อตกลงความร�วมมือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนทีสถานท่ีฝ?กอาชีพ/ฝ?กงาน ตรงตามสาขาท่ีต�องการทําให�การฝ?กงานอาชีพ /
ฝ?กงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามท่ีต�องการ 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........รายได�................................................................ 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 3,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  3,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  3,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สถานศึกษาได�รับความร�วมมือจากสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
 10.2.  นักเรียนได�มีโอกาสฝ?กวิชาชีพ / ฝ?กงาน ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
 10.3.  การสร�างเครือข�ายความร�วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมีความม่ันคงยิ่งข้ึน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  
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1.  ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาก�อนออกฝ?กอาชีพและฝ?กงาน 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การฝ?กงานเป>นกระบวนการจัดการเรียนรู� เพ่ือฝ?กทักษะ  กระบวนการคิดและการประยุกต�ความรู� 
มาใช�ในการปฏิบัติงานและการแก�ปQญหาต�างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงดําเนินการโดยความร�วมมือระหว�างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา เพ่ือเป:ดโอกาสให�ผู�เรียนได�สัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง และเกิดความม่ันใจมีเจต
คติท่ีดีในการทํางาน  เพ่ือให�นักเรียนได�เตรียมตัวและได�รับคําแนะนําในการปฏิบัติตนขณะอยู�ในสถาน
ประกอบการและปรับปรุงบุคลิกภาพให�เข�ากับสถานประกอบการ 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�นักเรียนได�รับคําแนะนําจากสถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนในขณะอยู�ในสถาน
ประกอบการ 
 6.2.  เพ่ือให�นักเรียนสามารถปรับบุคลิกภาพให�เข�ากับสถานประกอบการ 
 6.3.  เพ่ือให�นักเรียนได�ทราบแนวทางในการประเมินผลการฝ?กงานโดยสถานประกอบการและ 
ครูนิเทศก� 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชาได�รับการปฐมนิเทศก�อนออกฝ?กงานในภาคเรียนท่ี 1 ปf
การศึกษา  2559 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

71 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

 
7.2  เชิงคุณภาพ 

  7.2.1  นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ 
  7.2.2  นักเรียนประสบความสําเร็จในการฝ?กงาน 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........รายได�................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 3,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  3,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  3,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  นักเรียนมีความเข�าใจในหลักการฝ?กงานสามารถปรับบุคลิกภาพให�เข�ากับสถานประกอบการ 
 10.2.  นักเรียนสามารถแก�ไขปQญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะฝ?กงานได� 
 10.3.  นักเรียนสามารถฝ?กงานครบตามเวลาท่ีกําหนดและมีความสุขกับการฝ?กงาน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

72 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การสร�างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเป>นต�องมีกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ  
การอาชีวศึกษาเป>นเครื่องมือสําคัญในการผลิตกําลังคนสู�งานอาชีพให�ตรงตามความต�องการของภาคการผลิต
หรือบริการ  การจัดการอาชีวศึกษาต�องเน�นปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเกิดผลสัมฤทธิ์แก�ผู�เรียนตรงตามเปEาหมายของหลักสูตร  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได�จัด
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  เพ่ือสร�างความสัมพันธ�และความเข�าใจในรูปแบบ
ข้ันตอน และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึนโดยความร�วมมือระหว�างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ ด�านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 6.2.  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจบทบาทและหน�าท่ีของครูฝ?กในสถานประกอบการ 
 6.3.  เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ� ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูฝ?กในสถานประกอบการท่ีร�วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  จํานวน  10  คน 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  สถานประกอบการท่ีร�วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง   
มีความรู� ความเข�าใจในข้ันตอนกระบวนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
     
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........รายได�................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 2,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  2,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  2,000  บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. ครูฝ?กของสถานประกอบการมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบทวิภาคี 
 10.2. ครูฝ?กของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝ?กอาชีพให�สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3. สถานประกอบการให�ความร�วมมือในการับนักเรียนเข�าฝ?กอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  
 11.2  การสรุปรายงานผล 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

74 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ  สัมมนานักเรียนฝ?กงาน / ฝ?กวิชาชีพ 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.3  หัวหน�าแผนกวิชา 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพเป>นการจัดกระบวนการเรียนรู�  เพ่ือฝ?กทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ�และการประยุกต�ความรู�มาใช� เพ่ือปEองกันและแก�ปQญหา  ซ่ึงดําเนินการโดยความร�วมมือ
ระหว�างสถานประกอบการและสถานศึกษา  ในขณะนักเรียน  ฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพอยู�ในสถานประกอบการ  
นักเรียนย�อมได�รับประสบการณ�และปQญหาอุปสรรคท่ีแตกต�างกัน  สถานศึกษาสามารถนําปQญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนจากการฝ?กงาน / ฝ?กอาชีพ  ของนักเรียน มาหาหนทางแก�ไขให�น�อยลงในโอกาสต�อไป 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�นักเรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�จากการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพซ่ึงกันและกัน 
 6.2.  เพ่ือให�นักเรียนได�นําปQญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพมาแก�ไขอย�างมีเหตุผล 

6.3.  เพ่ือให�นักเรียนได�รับความรู�เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพซ่ึงกันและกัน 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช. 3  ระบบปกติ  และทวิภาคีทุกแผนกวิชา 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนได�นําเสนอผลการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพของตนเอง 
  7.2.2  นักเรียนได�รับรู�ข�อมูลเก่ียวกับการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพเพ่ิมข้ึน 
  7.2.3  แผนกวิชาและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นําปQญหาและอุปสรรคแก�ไขให�น�อยลง 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณระยะสั้น................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 3,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  3,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  3,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. นักเรียนได�รับความรู� เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพ 
 10.2. นักเรียนจัดทําเอกสารประกอบการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพเรียบร�อย 
 10.3.  นักเรียนนําเสนอผลการฝ?กงาน/ฝ?กอาชีพเป>นลําดับข้ันตอน กระชับ เข�าใจง�าย 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  
 11.2  สรุปรายงานผล 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1. ฝ ายบริหารทรัพยากร 
 2.2. ฝ ายวิชาการ 
 2.3. งานทะเบียน 
 2.4. งานวัดผลและประเมินผล 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ 
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด�วยจํานวนนักเรียน  นักศึกษา  มีจํานวนมาก  ทําให�การติดตามหรือตรวจสอบข�อมูลของนักเรียน  
นักศึกษาเป>นไปได�ยาก  อีกเป>นการอํานวยความสะดวกให�กับนักศึกษาในกรณีท่ีไปติดต�อภายนอก  สามารถ
แสดงถึงสถานะของนักศึกษาได�และเพ่ือความเป>นระเบียบเรียบร�อยและง�ายต�อการติดตามนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ  จึงได�จัดทําโครงการเพ่ือทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษาให�นักศึกษาพกพาเพ่ือจะได�สะดวกใน
การติดต�องานและแสดงตน 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�มีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 6.2.  เพ่ือเพ่ิมสะดวกในการติดต�องานและแสดงตนให�กับนักเรียนนักศึกษา 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับ  ปวช. / ปวส.    ประมาณ  200  คน 
  



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

77 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1.  นักเรียน  นักศึกษาได�มีบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน  2558 – กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........รายได�................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 14,000...............  บาท  ได�แก� 
  
  ค�าวัสดุ    1,4000  บาท 
   รวม   1,4000  บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  นักเรียน  นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 10.2.  นักเรียน นักศึกษามีความสะดวกในการติดต�องานและแสดงตน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1. ฝ ายบริหารทรัพยากร 
 2.2. ฝ ายวิชาการ 
 2.3. งานทะเบียน 
 2.4. งานวัดผลและประเมินผล 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ 
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ได�เป:ดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เม่ือศึกษาจบหลักสูตรแล�ว  จะมีการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให�ผู�เรียนใช�เป>น
หลักฐานในการเรียนของแต�ละหลักสูตร  เพ่ือเป>นการเชิดชูเกียรติและนําความภาคภูมิใจแก�ผู�เรียน  ท้ังยังเป>น
การประชาสัมพันธ�ให�บุคคลภายนอกได�ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู�เรียนในหลักสูตร 
 6.2.  เพ่ือประชาสัมพันธ�กิจกรรมการสอนให�บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    50    คน 
  7.1.2    นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.    50  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1.  เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู�เรียนในหลักสูตร 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........รายได�................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 17,000...............  บาท  ได�แก� 
 
  ค�าวัสดุ    17,000  บาท 
   รวม   17,000  บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  นักศึกษาได�รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 10.2.  ชุมชนได�ทราบถึงกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1. ช่ือโครงการ จัดทําคู�มือนักเรียน นักศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3. ลักษณะโครงการ 
� โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล  
 �  กระทรวงศึกษาธิการ  
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
คู� มือนักศึกษาในแต�ละปfการศึกษา นักศึกษาสามารถใช�เป>นคู� มือในการปฏิบัติงานให�ถูกต�อง         

ตามระเบียบต�างๆ ใช�ในการวางแผนการจัดการเรียน และการทํากิจกรรมต�างๆ 

6. วัตถุประสงค5 
6.1 เพ่ือจัดทําคู�มือนักศึกษา สําหรับเป>นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 6.2 จัดทําเอกสารแนะแนวการศึกษาต�อและการสมัครงาน 

7. เป:าหมาย 
 7.1  เชิงปริมาณ 
       7.1.1.  คู�มือนักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 เล�ม 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
       7.2.1.  นักศึกษาทุกคนได�ทราบระเบียบปฏิบัติต�างๆ และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึง 
                        ข�อมูลอ่ืนๆ 
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8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558 

สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช�างพัทลุง  
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 จากเงิน.......รายได�.................. เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   10,000 บาท  ได�แก� 
  
 9.1 ค�าตอบแทน 
 9.2 ค�าใช�สอย  10,000 บาท 
 9.3 ค�าวัสดุ 
  รวม  10,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1  ได�คู�มือนักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 เล�ม 
 10.2  นักเรียน นักศึกษามีคู�มือคนละ 1 เล�ม   

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 สังเกตจากการปฏิบัติตัวของนักเรียนหลังจากท่ีได�รับหนังสือคู�มือนักเรียน  
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1. ช่ือโครงการ ติดตามผู�สําเร็จการศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1 รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3. ลักษณะโครงการ 
 � โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล  
 �  กระทรวงศึกษาธิการ  
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด�วยความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด�วยความเปลี่ยนแปลงในด�าน
ต�างๆ ท้ังด�านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เป>นปQจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อภาวะตลาดแรงงานในปQจจุบัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการขยายตัวของความต�องการ
แรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังข�อมูลข�าวสารเ ก่ียวกับตลาดแรงงานด�านอาชีพท่ีมี               
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส�งผลให�ผู�ท่ีอยู�ในวัยศึกษาจะต�องปรับตัวและพัฒนาตนเองให�ทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลง จึงจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง จึงต�องติดตามผลว�ามีนักศึกษา 
ศึกษาต�อหรือประกอบอาชีพตรงตามสายงานท่ีเรียนมาหรือไม� มีความก�าวหน�าในงานและรายได�อย�างไร  เพ่ือ
ใช�ข�อมูลเหล�านี้มาพัฒนาปรับปรุงวางแผนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพต�อไป 

6.  วัตถุประสงค5 
 6.1  เพ่ือศึกษาภาวการณ�มีงานทํา การวางแผน และการศึกษาต�อของผู�สําเร็จการศึกษาประจําปf
การศึกษา 2557 เข�าสู�ตลาดแรงงานในปf 2558 

6.2 เพ่ือนําข�อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องของ
ตลาดแรงงาน 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

83 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 30 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ      การปฏิบัติงานแนะแนวฯ มีประสิทธิภาพ 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2557 –  กันยายน  2558  

สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช�างพัทลุง 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน..................รายได�....................... เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   6,000 บาท  ได�แก� 
  
 9.1 ค�าตอบแทน 
 9.2 ค�าใช�สอย  6,000  บาท 
 9.3 ค�าวัสดุ 

  รวม    6,000 บาท 

10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. ผู�ปกครองได�รับทราบนโยบาย ร�วมกันแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น 

10.2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู�ความร�วมมือในการแก�ปQญหาต�างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
  
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1. ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษาต�อ 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3. ลักษณะโครงการ 
� โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล  
 �  กระทรวงศึกษาธิการ  
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลและวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ท่ีต�องการเพ่ิมปริมาณการเข�าเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา ในระบบวิชาชีพ หรือระบบการอาชีวศึกษาให�มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน พร�อมท้ังเศรษฐกิจใน
ปQจจุบันท่ีอยู�ในสภาวะฝiดเคือง ปQจจัยหนึ่งท่ีจะช�วยฟijนฟูและขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจให�ดีข้ึน คือ การศึกษา
ในระบบอาชีวศึกษา ซ่ึงเป>นการจัดการศึกษาในระดับช�างฝfมือและก่ึงฝfมือ ท่ีสามารถนําความรู� ทักษะไป
ประกอบอาชีพสร�างรายได� ให�กับตนเอง และครอบครัวได� แต�ยังมีนักเรียน ผู�ปกครอง และครูท่ียังขาดความ
เข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา ดังนั้น งานแนะแนวฯ จึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และการให�แนวทางในการศึกษาต�อแก�นักเรียน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น และระดับอ่ืนๆ เพ่ือเป>นข�อมูลในการตัดสินใจในการศึกษา จึงได�จัดทําโครงการแนะแนว
การศึกษาต�อข้ึน 

6. วัตถุประสงค5 
 6.1 เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา 
 6.2 ให�ความรู�และแนะแนวการศึกษาต�อให�แก�ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยม 
          6.3 สร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับหน�วยงานภายนอก ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและใกล�เคียง 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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7.  เป:าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1  โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 
  7.1.2  เพ่ิมจํานวนผู�สมัครเข�าเรียนในระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียน ครู และผู�ปกครองมีความเข�าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการอบรม             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2557 –  มีนาคม  2558  

สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง  

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน...........งบประมาณระยะสั้น...........  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   10,000 บาท  ได�แก� 
  
 9.1 ค�าตอบแทน 
 9.2 ค�าใช�สอย  10,000  บาท 
 9.3 ค�าวัสดุ 

  รวม  20,000  บาท 

10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในสังกัดเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง พร�อมท้ัง ผู�บริหาร ครู และ
ผู�ปกครอง ได�รับข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องและตรงกันในการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอน ในระบบ
อาชีวศึกษา   

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  สังเกตจากจํานวนนักเรียนท่ีมาศึกษาต�อท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1. ช่ือโครงการ ปQจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3. ลักษณะโครงการ 
� โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล  
 �  กระทรวงศึกษาธิการ  
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ 

�  อ่ืนๆ  

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝ?กอบรมวิชาชีพ เป>นกระบวนการผลิตและการพัฒนา กําลังคนพัฒนา
ฝfมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะสัมผัสอย�างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี เจตนารมณ�เพ่ือให�บุคคลท่ีมีความรู� มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร�อมท้ังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค�สามารถนําทักษะความรู�ไปใช�ในการประกอบอาชีพ สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีส�วน
ร�วมในการส�งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการให�บุคคลมีความสามารถประกอบอาชีพอิสระ   
เพ่ือพ่ึงตนเองได� สิ่งจําเป>นในการสร�างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให�กับนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาท่ีจะเลือกศึกษา
ต�อในระดับสูงข้ึนไป หรือจะประกอบอาชีพ เพ่ือท่ีจะเลือกให�ตรงกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือความสําเร็จในอนาคต การปQจฉิมนิเทศจัดข้ึนสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และท่ีสําคัญอย�างยิ่ง
เพ่ือเป>นการปลูกฝQงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 

6.  วัตถุประสงค5 
 6.1 เพ่ือให�ผู�บริหารได�ให�โอวาทแก�นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป>นข�อคิด และ
แนวทางในการก�าวสู�การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน หรือก�าวสู�อาชีพอิสระในสาขาท่ีเรียน 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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 6.2 เพ่ือให�ข�อมูลกับนักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข�อมูลดังกล�าวมาใช�
ประโยชน�ในการวางแผนชีวิตตนเองต�อไป 
 6.3 เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับทราบข�อมูลทางอาชีพและการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรท่ีใกล�ชิด
และในบรรยากาศท่ีเป>นกันเอง 
 6.4 เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษารู�หลักเกณฑ�การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ� จากผู�มีประสบการณ�
หรือผู�เชี่ยวชาญ 
7.  เป:าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1  จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 30 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได�อย�างมีความสุข 
8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการอบรม             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2557 –  เมษายน  2558  
สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช�างพัทลุง  

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน..........งบประมาณระยะสั้น........  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   5,000 บาท  ได�แก� 
  
 9.1 ค�าตอบแทน 
 9.2 ค�าใช�สอย    5,000 บาท 
 9.3 ค�าวัสดุ 

  รวม  5,000 บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาได�รับทราบข�อมูลข�าวสารต�างๆ ท้ังการศึกษาต�อและการประกอบอาชีพโดย    
มีข�อมูลเป>นปQจจุบันทันต�อเหตุการณ� 
 10.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความรักต�อสถาบัน    

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพัฒนาบุคลากร  
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัพยากร 
 2.2.  หัวหน�างานบุคลากร 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
มุ�งเน�นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีคุณภาพเพ่ือเป>นปQจจัยสําคัญในการพัฒนาบ�านเมืองต�อไป  โดย
กําหนดให�ต�องจัดการศึกษาอบรมให�เกิดความรู�คู�คุณธรรม  ดังนั้น  การเสริมสร�างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม
ให�แก�คนในชาติ  จึงเป>นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และเป>นภารกิจหลักประการหนึ่งท่ี
หน�วยงานการศึกษา  ข�าราชการครูและบุคลากรผู�เก่ียวข�องจะต�องร�วมมือกันเร�งรัดดําเนินการอย�างเป>นระบบ
จริงจังอย�างต�อเนื่อง  จากเหตุผลดังกล�าว  งานบุคลากร  จึงได�จัดกิจกรรมให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ดังนี้  1)  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด�านเศรษฐกิจพอเพียง    2)  กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรม 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� บุคลากรทางการศึกษา  
 งานบุคลากร  ในฐานะหน�วยงานจัดการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดังกล�าว  จึงจัดให�มี
กิจกรรมต�าง ๆ  เพ่ือให�ครอบคลุมทุกภารกิจท่ีวิทยาลัยจําเป>นต�องทํา  ทางงานบุคลากร จึงไดจัดโครงการ 
นี้ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�เป>นไปตามภารกิจต�างๆ ของวิทยาลัย 
 6.2  เพ่ือนําความรู� ประสบการณ�มาพัฒนาสถานศึกษา 
 6.3  เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจให�กับบุคลากรทางการศึกษา 
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7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
        7.1.1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  45  คน 
        7.1.2  บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู�   จํานวน 2    คน 

7.2  เชิงคุณภาพ 
       7.2.1. เพ่ือนําความรู�และทักษะประสบการณ�มาพัฒนาด�านการศึกษาของสถานศึกษาได�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเปEาหมาย 

9.  งบประมาณ 
   

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม งบประมาณ รายได0 หมายเหตุ 

1 พัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมฯ   5,000  ระยะส้ัน 
2 พัฒนาบุคลากรด�านเศรษฐกิจพอเพียง   2,000  ระยะส้ัน 
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู� บุคลากรทางการศึกษา   -  ไมใช0

งบประมาณ 
รวม 7,000   

 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สามารถนําความรู�และทักษะประสบการณ�มาพัฒนาด�านการศึกษาของสถานศึกษา 
ได�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

  2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัพยากร 
  2.2.  หัวหน�างานบุคลากร 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
  �  การประกันคุณภาพ    
  �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน�วยงานทางการศึกษาของราชการท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการผลิตกําลังคนระดับทักษะฝfมือทางอาชีพหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือสอดรับกับความต�องการของ
ตลาดแรงงาน การศึกษาดูงานเป>นส�วนหนึ่งของการนําความรู�และประสบการณ�ไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนให�มีความทันสมัยเป>นสากล  วิทยาลัยฯ  จึงจัดให�มีโครงการพัฒนาครูและผู�บริหารวิทยาลัยฯ  ได�
ศึกษาดูงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป>นการเพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ� แนวคิดใหม�ๆ ในการ
พัฒนาสถานศึกษาต�อไป 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือนําความรู� ประสบการณ�มาพัฒนาสถานศึกษา 
 6.2.  เพ่ือเสริมสร�างองค�ความรู�ในการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 6.3.  เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจให�กับบุคลากรทางการศึกษา 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
       7.1.1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  40  คน 
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 7.2  เชิงคุณภาพ 
       7.2.1. เพ่ือนําความรู�และทักษะประสบการณ�มาพัฒนาด�านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได� 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    ภาพตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน - งบประมาณระยะสั้น    งบ   50,000  บาท 

- งบรายได�        งบ   50,000  บาท 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  100,000 บาท   ได�แก� 
   ค�าตอบแทน 
   ค�าใช�สอย  100,000  บาท 
   ค�าวัสดุ 
  
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 

10.1.  บุคลากรได�รับขวัญและกําลังใจ 
 10.2.  บุคลากรได�รับความรู�และประสบการณ� 
 10.3.  บุคลากรสามารถนําสิ่งท่ีได�พบเห็นมาปรับปรุงเพ่ือใช�พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 11.2  สรุปผลการดําเนินงาน 
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ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ลักษณะโครงการ 
 �  โครงการต�อเนื่อง 
 �  โครงการใหม� 
 
ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล   
 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ   มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1 , 7.2 
 �  อ่ืนๆ  
 
ผู0รับผิดชอบ ฝ ายแผนงาน ฯ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 พ.ค. 2559  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด�วยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได�กําหนดให�มีการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
เป>นประจําทุกปf เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวเป>นไปตามเปEาหมายการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ�งชี้ 
ต�าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป>นจะต�องมีการจัดกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานให�เกิดข้ึน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

2.  วัตถุประสงค5 
 1. จัดทําแผ�นปEายการปฏิบัติงานการติดตามประจําปfงานประกัน ฯ 
 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลผ�านระบบ RMS ของวิทยาลัย ฯ 
 
3.  เป:าหมาย  
 1.  เชิงปริมาณ   
  - จัดทําแผ�นปEายการปฏิบัติงานการติดตามประจําปfงานประกัน ฯ 
  - จัดให�มีระบบการจัดเก็บข�อมูลผ�ายทางระบบ RMS 
 2. เชิงคุณภาพ 
  - สามารถช�วยให�การดําเนินการการติดตามและจัดเก็บข�อมูลงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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4. สถานท่ีดําเนินการ 
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
5.  วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการอบรม             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
6.  งบประมาณในการดําเนินการ 
  

หมวดรายจ�าย 
รายการ 

จํานวน 
หน�วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ รายได� 
งบประมาณ

(อุดหนุน)กพฐ. 
หมวดค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 
- ค�าตอบแทน 
- ค�าใช�สอย 
- ค�าวัสดุ 

  
 
 

  
 

10,000 
 

  

รวม   10,000  
 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดทําแผ�นปEายการปฏิบัติงานการติดตามประจําปfงานประกัน ฯ 
  - จัดให�มีระบบการจัดเก็บข�อมูลผ�ายทางระบบ RMS 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  - สามารถช�วยให�การดําเนินการการติดตามและจัดเก็บข�อมูลงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

8.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 สามารถช�วยให�การติดตามประเมินผลและจัดเก็บข�อมูลของงานประกันคุณภาพมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

9.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 1. จากผลการเข�าร�วมโครงการ 
 2. จากแบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ�   

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัพยากร 
2.2.  หัวหน�างานประชาสัมพันธ� 

3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ 
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด�วยงานประชาสัมพันธ�  ได�ดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  คือ  เน�นการ
ประชาสัมพันธ�ให�ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล  หรือพ้ืนท่ีท่ีเป>นบริเวณแหล�งชุมชนรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ�ตามองค�กร  หน�วยงานราชการการต�างๆ  ท้ังนี้  เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบข�อมูล
ข�าวสารการรับสมัครนักศึกษาและรับทราบข�อมูลอ่ืนๆ  ของวิทยาลัยฯ  อันจะเป>นการส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดี
ขององค�กร  โดยได�ดําเนินการผ�านช�องทางประชาสัมพันธ�หลากหลายรูปแบบ  เช�น  การประชาสัมพันธ�ผ�าน
ทางเว็บไซต�  การประชาสัมพันธ�ผ�านทางสถานีวิทยุชุมชน  วารสารประชาสัมพันธ�  เป>นต�น 
 ดังนั้นจึงต�องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด�านการประชาสัมพันธ�ให�มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน�าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1. เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ�ให�มีความเป>นระบบมากข้ึน 
 6.2. เพ่ือพัฒนาช�องทางการประชาสัมพันธ�ให�มีความหลากหลาย 
          6.3.  เพ่ือนําเสนอข�อมูลข�าวสาร  และภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร 
 6.4.  เพ่ือให�บุคคลท่ัวไปได�รับทราบข�อมูลข�าวสารของวิทยาลัยฯ 
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7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1  เพ่ิมเปEาหมายของกลุ�มบุคคลท่ีได�รับทราบข�อมูลข�าวสาร 
  7.1.2  เพ่ิมปริมาณผู�เรียน และเพ่ิมจํานวนผู�ได�รับฟQงข�อมูลข�าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  มีการรับทราบข�อมูลข�าวสารโดยท่ัวถึงกัน 
  7.2.2  การประชาสัมพันธ�มีการพัฒนาให�เป>นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ�ได�      
                             หลากหลายช�องทาง 
  7.2.3  การประชาสัมพันธ�ท่ีดี ส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร 
 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 – เมษายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ชุมชนกลุ�มเปEาหมาย  หน�วยงานราชการ    
                                          รฐัวิสาหกิจ 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

หมวดรายจาย 
รายการ 

จําวน
หนวย 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
งบประมาณ รายได� งบอุดหนุน 

(ปวช.) 
-ค�าวัสดุ      
1.ปEายประชาสัมพันธ� ขนาด 2*5 1 แผ�น   2,000  
2.ปEายประชาสัมพันธ� ขนาด 2*6 1 แผ�น   2,400  
3.ค�าปEายสรุปผลการดําเนินงาน  1 แผ�น   1,140  
 ขนาด 2.67*1.90      
4.แผ�นพับประชาสัมพันธ� 1000 แผ�น   6,500  
5.ค�ารถแห�โฆษณาประชาสัมพันธ� 3 วัน   3,000  
6.ค�าขาต้ังไมค� 2 ชิ้น   600  
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หมวดรายจาย 

รายการ 
จําวน
หนวย 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
งบประมาณ รายได� งบอุดหนุน 

7.ค�างานนําเสนอวิทยาลัย 1 ชิ้น   3,000  
8.ค�าสปอตโฆษณา+ออกอากาศ 1 ชิ้น   3,000  
9.ลวดเย็บกระดาษ เบอร� 10 10 กล�อง   60  

รวม   21,700  
    
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. จํานวนผู�เรียนและผู� ท่ีได�รับข�าวสารต�างๆ จากทางวิทยาลัยฯ  ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการ
ประชาสัมพันธ�ให�เป>นระบบและหลากหลายช�องทาง เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร  
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดําเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

97 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ  ประชุมการจัดทําสรุปแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสถานศึกษา   

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายแผนงานและความร�วมมือ 
2.2.  หัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ 

3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ 
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป>นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค�กร เน�น
กระบวนการและจุดมุ�งหมายรวมท่ีหน�วยงานหรือองค�กรมุ�งหวังให�เกิดข้ึนในอนาคตเป>นเครื่องมือท่ีจะช�วยให�
การบริหารและการจัดการองค�กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ  พ.ศ. 2542  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2545  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ  จึงได�เน�นให�หน�วยงานภาครัฐมีการใช�แผนกลยุทธ�ของส�วนราชการและการตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให�ทุกหน�วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได�  ซ่ึงแผนกลยุทธ�ดังกล�าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลา  เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของกระทรวง 
กรม และจังหวัด 

ท้ังนี้  ในแต�ละปfงบประมาณหน�วยงานจะต�องนําแผนกลยุทธ�ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู�การปฏิบัติ  โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปfและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือเป>นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงาน  รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดไว�ล�วงหน�า  แผนปฏิบัติการ
ประจําปfและแผนพัฒนาสถานศึกษา  จะเป>นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ�ไปสู�การปฏิบัติ ตามแผนงาน / 
โครงการท่ีวางไว�  และนําไปสู�เปEาหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ 
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จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปfและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง
จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

6.  วัตถุประสงค5 
 เพ่ือให�วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช�ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ีทันสมัย
สอดคล�องกับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และรัฐบาล 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1  ข�าราชการครูและผู�บริหาร   จํานวน  30  คน 
   

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ก.ย 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. ขออนุมัติโครงการ              
2. ดําเนินการอบรม              
3. สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

             

 
ระยะเวลาดําเนินการ 4  กันยายน  2558 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณระยะสั้น........................................... 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 4,000..............  บาท  ได�แก� 

ค�าตอบแทน 
  ค�าใช�สอย  4,000  บาท 
  ค�าวัสดุ 
   รวม  4,000  บาท   
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10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช�ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล�อง
กับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และรัฐบาล  และสามารถนําไปใช�งานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม 
 11.2  สรุปรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดการสอนเตรียมความพร�อมการสอบ V – NET  ประจําปfการศึกษา  2558 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
2.2.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ�และหัวหน�าแผนกวิชาทุกวิชา 
2.3.  หัวหน�างานหลักสูตร 
2.4.  หัวหน�างานวัดผลประเมินผล 
2.5.  หัวหน�างานทะเบียน 

3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�กําหนดนโยบายให�มีการจัดทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด�านอาชีวศึกษา  ( V – NET) ปfการศึกษา  2558  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ปfท่ี  3 ในวิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน และการเรียนรู�  วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  วิชาสมรรถนะ
พ้ืนฐานวิชาชีพ และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเร�งรัดพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใน 4  มิติ  โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ ( V – NET)  และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพท่ีผ�านมา  เพ่ือเตรียมความพร�อมให�นักเรียน  ระดับ  ปวช.3  จึงได�มีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  จึงเห็นควรจัด
ให�มีโครงการจัดการสอนเตรียมพร�อม การสอบ ( V – NET) ประจําปfการศึกษา  2558  ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  ส�งเสริมการเรียนรู�  รายวิชาท่ีต�องทําการสอบ  ใน  V - NET 
 6.2.  เตรียมความพร�อมให�นักเรียน  ปวช.3  ท่ีต�องเข�ารับสอบ  V – NET 
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 6.3.  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู�เรียน  โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ ( V – NET)  และการประเมิน    
                 มาตรฐานวชิาชพี 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข�ารับการสอบ  ประมาณ  40  คน  
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนนําความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการสอบ V – NET  ได�อย�างดี   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม  2558 -  มกราคม  2559 
 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช).................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 7,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  7,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  7,000  บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. นักเรียนได�รับการสนับสนุนด�านการเรียนรู�เพ่ิมเติม  ในรายวิชาท่ีจัดสอบในการสอบ V – NET   
ประจําปfการศึกษา  2558 
 10.2.  นักเรียนได�มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ในการเตรียมความพร�อมเพ่ือการสอบ  V – NET   
ประจําปfการศึกษา  2558 
 10.3.  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ�าน V – NET  ได�ตามเปEาหมายท่ีตั้งไว�  ร�อยละ  100 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  
 11.2  สรุปรายงานผล 
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1. ช่ือโครงการ  ส�งเสริมการสร�างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ�  
 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  

2.1. รองผู�อํานวยการฝ ายแผนงานและความร�วมมือ 
2.2. หัวหน�างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� 

3. ลักษณะโครงการ                
�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ             
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0องของโครงการสนองนโยบาย 
           �  รัฐบาล 

�  กระทรวงศึกษาธิการ 
�  จังหวัด 
�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
�  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
�  การประกันคุณภาพ 
�  อ่ืน  

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีคุณภาพ สามารถอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมี

ความสุขและในการพัฒนาประเทศ ต�องอาศัยเทคโนโลยี ปQจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ  
การเอาชนะธรรมชาติของมนุษย�ตั้งแต�โบราณนั้นมนุษย�ต�องด้ินรนต�อสู�กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ�ต�าง ๆ 
จึงได�เกิดข้ึนจากความคิดของมนุษย� จนมาถึงปQจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน ด�านอาชีวศึกษาให�กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอน
เพ่ือให�เกิดความรู�และทักษะนั้นเป>นสิ่งสําคัญท่ีผู�เรียนจะต�องคิดเป>นทําเป>น มีความคิดสร�างสรรค�
วิทยาลัยฯ จึงมีหน�าท่ีในการสนับสนุนความคิดของครูและนักเรียนในการสร�างผลงานสิ่งประดิษฐ�คน
รุ�นใหม� เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย อันเป>นต�นแบบในการสร�างสรรค�พัฒนาต�อไป 

6.วัตถุประสงค5 
6.1 เพ่ือพัฒนาทักษะ นําความรู� ความสามารถท่ีเรียนมา พัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
6.2 เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียน คิดสร�างสรรค� ผลงานให�เกิดนวัตกรรมงานวิจัยฯ  
6.3 เพ่ือสนองนโยบายสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
     7.1 เชิงปริมาณ 

      7.1.1 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ�นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
      7.1.1 จํานวนผลงานวิจัยครูวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

      7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1. นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ�ครูนักเรียนท่ีทําสําเร็จตามโครงการ 
      7.2.2. ผลงานวิจัยครูท่ีทําสําเร็จประจําปf   
8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
ช�วงระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีค. เมย. พ.ค. มิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ             
2.ดําเนินการจัดทําผลงาน             
3.สรุปผลการดําเนินงาน             
 
 ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2558  -   กันยายน 2559 
 สถานท่ีดําเนินการ....วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
  
 9.   งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน...........งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช)................   
  เปCนงบประมาณท้ังส้ิน   ............14,000...............บาท 

 
ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  14,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  14,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ�และผลงานวิจัยประจําปfของครูและนักเรียน 
 10.2 ครูนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ในการสร�างผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�และงานวิจัย 
 
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 11.1  จากแบบสอบถาม 
 11.2  สรุปผลความพึงพอใจ 
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1.  ช่ือโครงการ  งานวิทยบริการและห�องสมุด  

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานวิทยบริการและห�องสมุด 
  
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ห0องสมุด คือแหล�งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ท้ังท่ีเป>นวัสดุตีพิมพ� วัสดุไม�ตีพิมพ� และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส� มีการคัดเลือกและจัดหาเข�ามาอย�างทันสมัย สอดคล�องกับความต�องการและความสนใจ 
ของผู�ใช� มีบรรณารักษ�เป>นผู�ดําเนินงานและจัดบริการต�างๆ อย�างเป>นระบบ  โดยท่ีห�องสมุดเป>นแหล�ง
การศึกษาค�นคว�าตลอดชีวิตท่ีนักเรียน นักศึกษา ทุกคน สามารถเข�าไปหา ความรู� และใช�บริการได�ตาม 
ความสนใจ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป>นอยู�ให�ดีข้ึน  

การศึกษาในปQจจุบัน  มุ�งให�ผู�เรียนมีโอกาสค�นคว�าหาความรู�จากแหล�งเรียนรู�อ่ืนๆ มาประกอบความรู�
ท่ีได�รับจากการเรียนในชั้นเรียน  ผู�เรียนจะต�องหาความรู�เพ่ิมเติมโดยการเข�าใช�ห�องสมุด เพ่ือค�นคว�าหาความรู�
เพ่ิมข้ึน ความสําคัญของห�องสมุดประมวลได� ดังนี้   1)  ห�องสมุดเป>นท่ีรวมของทรัพยากรสารสนเทศต�างๆ  
ท่ีผู�ใช�สามารถค�นคว�าหาความรู�ทุกสาขาวิชา ท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น  2) ห�องสมุดเป>นท่ี 
ท่ีทุกคนจะเลือกอ�านหนังสือ และค�นคว�าหาความรู�ต�างๆ ได�โดยอิสระ ตามความสนใจของแต�ละบุคคล 
3) ห�องสมุดช�วยให�ผู�ใช�ห�องสมุดพอใจท่ีจะอ�านหนังสือต�างๆ โดยไม�รู�จักจบสิ้น เป>นการช�วยปลูกฝQงนิสัยรัก 
การอ�าน  4) ช�วยให�ผู�ใช�ห�องสมุดมีความรู�ทันสมัยอยู�เสมอ  5) ช�วยให�ผู�ใช�ห�องสมุดมีนิสัยรักการค�นคว�า 
หาความรู�ด�วยตนเอง  6) ช�วยให�รู�จักใช�เวลาว�างให�เป>นประโยชน�  7) ห�องสมุดจะช�วยให�ผู�ใช�ห�องสมุดรับรู� 
ในสมบัติสาธารณะ รู�จักใช�และระวังรักษาอย�างถูกต�อง 
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 งานวิทยบริการและห�องสมุด  ในฐานะหน�วยงานจัดการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจ
ดังกล�าว  จึงจัดให�มีกิจกรรม ดังนี้  1) กิจกรรมส�งเสริมการอ�านและการใช�ห�องสมุด  2)  กิจกรรมบริการยืม
ระหว�างห�องสมุด  3)  กิจกรรมเช�าใช�บริการอินเตอร�เน็ต   เพ่ือให�ครอบคลุมทุกภารกิจท่ีวิทยาลัยจําเป>น 
ต�องทํา  จึงได�จัดโครงการนี้ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 

 6.1.  เพ่ือให�จัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
  
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
         

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม เชิงปริมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมส�งเสริมการอ�านและการใช�ห�องสมุด   นักศึกษา ปวช. ทุกคน 
ครูและบุคลากร 

 

2 กิจกรรมบริการยืมระหว�างห�องสมุด รร.วีรนาถศึกษาฯ  
3 กิจกรรมเช�าใช�บริการอินเตอร�เน็ต บริการ tot fiber 2u   

อัตราความเร็ว  50/10 mbps 
 

 
7.2  เชิงคุณภาพ 

       7.2.1. สามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    อาคารวิทยบริการและห�องสมุด  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

106 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

 
9.  งบประมาณ 

   
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรม งบประมาณ รายได0 หมายเหตุ 

1 กิจกรรมส�งเสริมการอ�านและการใช�ห�องสมุด   6,000  ระยะส้ัน 
2 กิจกรรมบริการยืมระหว�างห�องสมุด 500  ระยะส้ัน 
3 กิจกรรมเช�าใช�บริการอินเตอร�เน็ต 50,718  เรียนฟรี 

รวม 57,218   
 

10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามภารกิจ  เปEาหมาย และนโยบาย ของรัฐบาล  และมี
ประสิทธิภาพ 
   
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1. ช่ือโครงการ จัดหายาและเวชภัณฑ� 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
  2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

2.2.  หัวหน�างานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ 
 � โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล   
 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด  พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืน ๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีหน�าท่ีจัดการเรียนการสอนและให�บริการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา  เม่ือ
เจ็บป วยและการเกิดอุบัติเหตุจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในการให�บริการและดูแลด�านพยาบาล
เบ้ืองต�น จําเป>นต�องมียาเวชภัณฑ� และวัสดุอุปกรณ�ใช�ในห�องพยาบาล สําหรับให�บริการอย�างเพียงพอ  

6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือส�งเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาด�านสุขภาพอนามัย 

6.2.  เพ่ือการบริการด�านปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นแก�นักเรียนนักศึกษา 

7.  เป:าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนมียาและเวชภัณฑ�ใช�อย�างพอเพียงและท่ัวถึง 
 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความพึงพอใจในการให�บริการ 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

10. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
11. ดําเนินการตามโครงการ             
12. สรุปผลการดําเนินการ             

   
    
    ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
    สถานท่ีดําเนินการ ห�องพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร แหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ ....................... ระยะสั้น  .......................... 
  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   5,000  บาท  ได�แก� 

 
ค�าตอบแทน 

  ค�าใช�สอย  5,000    บาท 
  ค�าวัสดุ 
   รวม  5,000    บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 

10.1  นักเรียนนักศึกษาใช�เวชภัณฑ�อย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
10.2  นักเรียนนักศึกษาเกิดความประทับใจในการให�บริการเวชภัณฑ� 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  สังเกตจากจํานวนนักเรียนนักศึกษาใช�บริการเวชภัณฑ� 
 11.2  แบบสอบถามความพึงพอใจต�อการใช�บริการ 
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1. ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปf 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
  2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

2.2.  หัวหน�างานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ 
 � โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล   
 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด  พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืน ๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให�สถานศึกษาดําเนินการตรวจสุขภาพให�กับ
นักเรียนเป>นประจําทุกปfการศึกษา  การตรวจสุขภาพจะช�วยให�ทราบถึงปQญหาสุขภาพของนักเรียน และ               
การใช�สารเสพติด อีกท้ังยังเป>นการส�งเสริมให�นักเรียนนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี  สอดคล�องกับนโยบาย 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาได�ตระหนักและเห็นความสําคัญถึงการมีสุขภาพท่ีดี
ของนักเรียน และลดปQญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา   

6.  วัตถุประสงค5 
 1. เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ� 

2. เพ่ือติดตามและปEองกันการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�านสร�างภูมิคุ�มกันภัยจากยาเสพติด 
     

7.  เป:าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  เข�ารับการตรวจสุขภาพไม�น�อยกว�าร�อยละ 95 
 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน และลดปQญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา  



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

13. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ             
14. ดําเนินการตามโครงการ             
15. สรุปผลการดําเนินการ             

   
    ระยะเวลาดําเนินการ    ตรวจสุขภาพและสารเสพติด เดือน พฤษภาคม 2558 
     สุ�มตรวจสารเสพติด  เดือน ตุลาคม 2557 
    สถานท่ีดําเนินการ   ห�องประชุมหางนกยูง 1  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร แหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     จากเงิน................รายได�........................................  
 เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   45,000  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  45,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  45,000  บาท 
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
10.1  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
10.2  ลดปQญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ผลจากการตรวจสุขภาพนักเรียนท่ีมีปQญหาด�านสุขภาพแจ�งผู�เก่ียวข�องดําเนินการ 
 11.2  ผลจากการตรวจสารเสพติดแจ�งผู�เก่ียวข�องดําเนินการติดตาม 
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1.  ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานสื่อการเรียนการสอน 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปQจจุบันมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส�และเครือข�ายอินเตอร�เน็ตมาใช�งานในด�านต�าง ๆ อย�างแพร�หลาย
รวมถึงระบบการศึกษา  ได�ประยุกต�ใช�กับการสอนในรูปแบบต�าง ๆ ทําให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ทุกท่ีทุกเวลา  
ดังนั้น  ผู�สอนต�องรับการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนให�มีคุณภาพ  เพ่ือได�นํามาเป>นเครื่องมือช�วยสอน
ได�จริง  และเพ่ือให�สอดคล�องตามนโยบาย  เปEาหมาย  ยุทธศาสตร�  การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู�
สากล  พ.ศ. 2555-2569  ในด�านการใช�  ICT  เพ่ือการสอน 

งานสื่อการเรียนการสอน  จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนด�วย
โปรแกรม  Adobe  Captivate  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให�มีทักษะความสามารถในการใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร�  และนํามาใช�ประกอบสื่อการสอนออนไลน�หรือออฟไลน�ได�อย�างสมบูรณ� 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส�ประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน� หรือ
ออฟไลน�   
 6.2  เพ่ือช�วยให�ครูสามารถประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6.3  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลืองของงานสื่อการเรียนการสอนในการอํานวยความสะดวกของครูผู�สอน 
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7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูผู�สอนจํานวน  30  คน  ได�รับการพัฒนาด�านการสร�างสื่อการเรียนการสอน 
7.1.2 ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรมสามารถสร�างสื่อการเรียนการสอน 
7.1.3  จํานวนวัสดุสิ้นเปลือง 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  บุคลากรมีความสามารถประยุกต�ในการสร�างสื่อการเตรียมการสอน  และนําไปใช�
จัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  7.2.2  ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรมสามารถใช�สื่อการเรียนการสอนแก�ผู�เรียนและจัด 
กิจกรรม 
  7.2.3  การให�บริการของงานสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
       
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ 17 - 18  มีนาคม  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง   
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณระยะสั้น และ งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.).............................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 35,000...............  บาท  ได�แก�  

ค�าตอบแทน 
  ค�าใช�สอย  35,000  บาท 
  ค�าวัสดุ 
   รวม  35,000  บาท 
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10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  ครูผู�สอนมีความสามารถในการสร�างสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 10.2  สามารถใช� ประยุกต� สื่ออิเล็กทรอนิกส�และจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 10.3  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการสร�างสื่อการเรียนการสอน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
 11.2  ปริมาณและและคุณภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 11.3  รายงานสรุปโครงการ 
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ประมาณการงบประมาณ 

 
คาตอบแทน 
 -  ค�าตอบแทนวิทยากร  จํานวน  2  วัน    8,400 บาท 
 ( 1 คน * 7 ชม. * 600 บ. * 2 วัน) 
 
คาใช0สอย 
 -  ค�าอาหารว�าง จํานวน  2  วัน   3,000 บาท 
 ( 30 คน * 2 ม้ือ * 25 บ. * 2 วัน) 
 -  ค�าอาหารกลางวัน  จํานวน  2  วัน  6,000 บาท 
 ( 30 คน * 2 ม้ือ * 50 บ. * 2 วัน) 
 
คาวัสดุ        

วัสดุท่ีใช�ในการอบรม    2,600 บาท 
วัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอน  15,000 บาท 

   
รวมเปCนเงินท้ังส้ิน          35,000 บาท 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนเทียบโอนความรู�และประสบการณ�หลักสูตรประกาศนียบัตร     
                     วิชาชีพชั้นสงู 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานหลักสูตร 
 2.3   หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
 2.4   แผนกวิชา 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  
2545  มาตรา  15  กําหนดให�จัดการศึกษาสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และให�ผู�เรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีได�สะสมไว�มาเทียบโอนระหว�างรูปแบบ
เดียวกันหรือต�างรูปแบบกันได�  รวมท้ังจากการเรียนตามอัธยาศัย  จากการฝ?กอาชีพประสบการณ�ชีวิตหรือจาก
ประสบการณ�การทํางาน  สามารถนําเข�ามาเทียบโอนความรู�และประสบการณ�เข�าสู�หน�วยกิตได�  เพ่ือเป:ด
โอกาสให�นักเรียน นักศึกษา  ประชาชนสามารถนําความรู�และประสบการณ�มาขอรับการประเมินเทียบโอนได�
จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือเป:ดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษานําความรู�และประสบการณ�มาทําการประเมินเทียบโอน 
เข�าสู� หน�วยกิต เป>นการยอมรับความรู�และประสบการณ�ให�เป>นส�วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
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7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 เป:ดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  4 
สาขางาน  คือ สาขาการจัดการท่ัวไป สาขางานคอมพิวเตอร�ธุรกิจ  สาขางานไฟฟEากําลัง และสาขางานการ
บัญชี 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู�และประสบการณ�จากการทํางานมาขอรับการ
ประเมินเทียบโอนเพ่ือยกเว�นการเรียนทําให�สามารถสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ได�เร็วข้ึน 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 
 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง   
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........ได�ราย.............................................................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 377,300...............  บาท  ได�แก�  

ค�าตอบแทน 
  ค�าใช�สอย  377,300  บาท 
  ค�าวัสดุ 
   รวม  377,300  บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. นักเรียน ท่ีเข�าศึกษาต�อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ผู�เรียนกลุ�มเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ�สามารถสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด 
   
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถาม 
 11.2  การสําเร็จการศึกษา 
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1.  ช่ือโครงการ  งานหลักสูตรการเรียนการสอน  

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงได�จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
เทียบโอนความรู�และประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) นั้น  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�ออกนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  โดยการพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านความรู� ด�านทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมให�
นักเรียน มีความรู� ทักษะ สมรรถนะท่ีเพียงพอต�อการทํางานปQจจุบัน  และสอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเตรียมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
งานหลักสูตรการเรียนการสอนจัดได�จัดกิจกรรม  เพ่ือให�คลอบคลุม กับ นโยบาย  เปEาหมาย และภารกิจของ  
รัฐบาล  ดังนี้  1)  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  2) กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช�างปริทรรศน�  3) 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ  4) กิจกรรมนิเทศการสอน  5) กิจกรรมแข�งขันทักษะวิชาชีพ  6) กิจกรรม
เชิญผู�เชี่ยวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ /ภูมิปQญญาท�องถ่ินมาให�ความรู� 7) กิจกรรมจัดหาผู�เชี่ยวชาญผู�ชํานาญการด�าน
ภาษาต�างประเทศมาถ�ายทอดความรู�และประสบการณ� 8) กิจกรรมดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปf 
อย�างมีคุณภาพ  กิจกรรมเหล�านี้สามารถนําไปประกอบการจัดการเรียนการสอนได�ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  
จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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6.  วัตถุประสงค5 

 6.1.  เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเทียบโอน
ความรู�และประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และให�ตรงตามนโยบาย เปEาหมาย และภารกิจของรัฐบาล    
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
        7.1.1.  นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
        7.1.2  เยาวชน ประชาชน  ผู�สนใจเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ  
  7.1.3  ครูผู�สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
  7.1.4  แผนกวิชาทุกแผนกวิชา เชิญผู�เชี่ยวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ / ภูมิปQญญาท�องถ่ิน มาร�วม
พัฒนานักเรียน อย�างน�อยภาคเรียนละ  4 ชั่วโมงข้ึนไป 

7.2  เชิงคุณภาพ 
       7.2.1. เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเทียบ
โอนความรู�และประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และให�ตรงตามนโยบาย เปEาหมาย และภารกิจของรัฐบาล   
 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเปEาหมาย 
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9.  งบประมาณ 
   

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม งบประมาณ รายได0 หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ   3,000  ระยะส้ัน 
2 กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช�างปริทรรศน�   50,000   
3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ   10,000  ปวช. 
4 กิจกรรมนิเทศการสอน   12,250  ปวช. 
5 กิจกรรมแข�งขันทักษะวิชาชีพ   20,000  ระยะส้ัน 
6 กิจกรรมเชิญผู�เชี่ยวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ /ภูมิปQญญา

ท�องถ่ินมาให�ความรู� 
20,000  ระยะส้ัน 

7 กิจกรรมจัดหาผู�เชี่ยวชาญผู�ชํานาญการด�าน
ภาษาต�างประเทศมาถ�ายทอดความรู�และประสบการณ� 
 

 15,000  

รวม 115,250 15,000  
 

10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเทียบ
โอนความรู�และประสบการณ� (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และให�ตรงตามนโยบาย เปEาหมาย และภารกิจของรัฐบาล   
   
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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ช่ือโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล�อม แผนกช�างกลโรงงาน 
 
ลักษณะโครงการ 
  �  โครงการต�อเนื่อง 
  �  โครงการใหม�  
 
ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล   
 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ยุทธศาสตร�ท่ี 5 
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  
 
ผู0รับผิดชอบ แผนกวิชาช�างกลโรงงาน 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2559  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยแผนกช�างกลโรงงานได�เป:ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น เพ่ือพัฒนาสภาพห�องเรียนให�
มีชีวิตชีวา ให�เป>นแหล�งเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ แผนกจึงมีความจําเป>นท่ีจะสร�างสภาพแวดล�อมของ
ห�องเรียนให�เป>นแบบอย�างท่ีดี ในด�านความปลอดภัย ความสะอาด และความเป>นระเบียบเรียบร�อย จึงมีความ
จําเป>นจัดทําตู�เก็บ ทําปEายการใช�เครื่องจักร ปEายการจัดทํา 5 ส  

2.  วัตถุประสงค5 
 1. จัดทําตู�เก็บอุปกรณ�เครื่องมือ จํานวน 5 ตู� 
 2. จัดทําปEายการใช�เครื่องจักร จํานวน 10 ปEาย 
 3. จัดทําปEายแสดงการทํากิจกรรม 5 ส จํานวน 3 ปEาย 
 
3.  เป:าหมาย  
 1.  เชิงปริมาณ   
  - จัดทําตู�เก็บอุปกรณ�เครื่องมือ จํานวน 5 ตู� 
  - จัดทําปEายการใช�เครื่องจักร จํานวน 10 ปEาย 
  - จัดทําปEายแสดงการทํากิจกรรม 5 ส จํานวน 3 ปEาย 
 2. เชิงคุณภาพ 
  - สามารถเสริมสร�างทัศนวิสัยในการเรียนรู�ตามสภาพแวดล�อมให�เกิดประสิทธิภาพ 
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4. สถานท่ีดําเนินการ 
 แผนกช�างกลโรงงาน วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
5.  วิธีการดําเนินการและกิจกรรม 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการอบรม             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
6.  งบประมาณในการดําเนินการ 
  

หมวดรายจ�าย 
รายการ 

จํานวน 
หน�วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ รายได� 
งบประมาณ

(อุดหนุน)กพฐ. 
หมวดค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 
- ค�าตอบแทน 
- ค�าใช�สอย 
- ค�าวัสดุ 

  
 
 

10,000 

    
 
 
ระยะสั้น 

รวม 10,000    
 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดทําตู�เก็บอุปกรณ�เครื่องมือ จํานวน 5 ตู� 
  - จัดทําปEายการใช�เครื่องจักร จํานวน 10 ปEาย 
  - จัดทําปEายแสดงการทํากิจกรรม 5 ส จํานวน 3 ปEาย 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  - สามารถเสริมสร�างทัศนวิสัยในการเรียนรู�ตามสภาพแวดล�อมให�เกิดประสิทธิภาพ 

8.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 สร�างแหล�งเรียนรู�จากสภาพแวดล�อมของห�องเรียน 

9.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 9.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 9.2  สรุปผลการดําเนินงาน 
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1.  ช่ือโครงการ  ศูนย�ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษา  

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายบริหารทรัพยากร 
 2.2.  หัวหน�างานวัดผล 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�ประกาศจัดต้ังศูนย�ประเมินสรรถนะผู�เรียน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด  จํานวน  77  แห�ง  นั้น  เพ่ือให�การปฏิบัติงานของจัดต้ังศูนย�ประเมินสรรถนะผู�เรียน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัดพัทลุง  เก่ียวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และการเทียบโอนผลการเรียนรู�ระดับ
จังหวัด  มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ทางจัดต้ังศูนย�
ประเมินสรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุงจึงจัดการประชุมสถานศึกษา
ท่ีเก่ียวข�อง คือ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก�ว  วิทยาลัยเทคนิคป าพะยอม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ และวิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง เพ่ือวิเคราะห�อาชีพ  และจัดทําแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร�วมกัน ทางศูนย�ประเมิน
สมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษา  จึงได�จัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) กิจกรรมศึกษาดูงานเทียบโอน  3)  กิจกรรมประชุมศูนย�ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
พัทลุง  4) กิจกรรมจัดทําคู�มือ นักศึกษาพร�อมระเบียบการและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 5) กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา  ซ่ึงท้ัง 5 กิจกรรมนี้ เป>นส�วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ�  ซ่ีงอยู�ภายในใต�ความรับผิดชอบของงานงานศูนย�ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษา 
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6.  วัตถุประสงค5 

 6.1.  เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ�ให�เป>นไปอย�างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
        7.1.1.  ข�าราชการครูและผู�บริหารของสถานศึกษาท่ีเก่ียวข�อง  จํานวน  40  คน 
        7.1.2   นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ�  จํานวน  100  คน 
  7.1.3  คู�มือนักศึกษา      จํานวน  200  เล�ม 
  7.1.4  ระเบียบการ     จํานวน  200  เล�ม 
  7.1.5  สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน    จํานวน  300  เล�ม 
 

7.2  เชิงคุณภาพ 
       7.2.1. เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ�ให�เป>นไป
อย�างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการโครงการ             
3. สรุปผลผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานท่ีดําเนินการ    ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเปEาหมาย 
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9.  งบประมาณ 
   

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม งบประมาณ รายได0 หมายเหตุ 

1 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3,000   
2 ศึกษาดูงานเทียบโอน    5,000   
3 ประชุมศูนย�ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัดพัทลุง   
 60,000  รองบประมาณ 

4 จัดทําคู�มือ นักศึกษาพร�อมระเบียบการและสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน   

 9,000   

5 ปฐมนิเทศนักศึกษา    2,000   
รวม  79,000  

 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ�ให�เป>นไป
อย�างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

125 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ  ฝ?กอบรมหลักสูตรระยะสั้นให�กับผู�ต�องขัง 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
2.2.  แผนกผ�าและเครื่องแต�งกาย 
2.3   นางสว�าง  หมานมานะ 

3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 � กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ�งเน�นให�วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะให�กับประชาชนท่ัวไป และผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา 
ทางแผนกผ�าและเครื่องแต�งกาย  จึงได�จัดทําโครงการฝ?กอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให�กับผู�ต�องขังหญิงในเรือนจํา
กลางพัทลุง  เพ่ือให�ผู�ต�องขังท่ีมีความสนใจ  สามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน และเป>นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหลังพ�นโทษ 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�ต�องขัง 
 6.2.  เพ่ือเป>นอาชีพเสริมหลังจากพ�นโทษ 
  
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ฝ?กอบรมหลักสูตรระยะสั้น  จํานวน  2  รายวิชา  คือ วิชาเสื้อเบ้ืองต�น  และวิชาเสื้อ
นิยม  1 

  



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

126 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ผู�เข�ารับการอบรมสามารถตัดเย็บเสื้อผ�าให�กับตนเองและผู�อ่ืนได� 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ แดนหญิงเรือนจํากลางพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณระยะสั้น.................................................................................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 15,000...............  บาท  ได�แก� 
 

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  15,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  15,000  บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1.  มีผู�เข�ารับการอบรมวิชา  15  คน 
 10.2   ดําเนินการอบรมและสรุปผล 
  
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากแบบสอบถาม  
 11.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

127 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ   รําลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู�” 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
2.2.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 

3.  ลักษณะโครงการ                                                               

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 � โครงการตามภาระงานประจํา 
          � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 
4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 

�  รัฐบาล 
�  กระทรวงศึกษาธิการ 
�  จังหวัดพัทลุง 
�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
�  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
�  การประกันคุณภาพ   
�  อ่ืนๆ 

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
          สุนทรภู�เป>นกวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร�ท่ีได�รับการยกย�องจากองค�กรยูเนสโกให�เป>นกวีเอกของโลก  
สุนทรภู� มีผลงานสําคัญๆ ท่ีสืบทอดเป>นมรดกทางวรรณคดี  เช�นพระอภัยมณี  สิงหไกรภพ  นิราศภูเขาทอง  
นิราศเมืองแกลง  นิราศสุพรรณ  เป>นต�น  ผลงานดังกล�าวมีคุณค�าแฝงไว�ด�วย  ข�อคิด  ปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิตท่ีสามารถนํามาเป>นแบบอย�างและข�อคิดในการแก�ปQญหาในชีวิตประจําวันได�โดยไม�ล�าสมัย ไม�ว�าจะเป>น
การแสดงความกตัญ|ู ความประหยัด  การไว�วางใจคน การสร�างความสัมพันธ�ในครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงนํามา
ประยุกต�ใช�ได�เป>นอย�างดี และเกรงว�าวรรณคดีท่ีมีคุณค�าเหล�านี้จะถูกลืมเลือนไป  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ�  จึง
ได�จัดโครงการวันรําลึก “ครูกลอนสุนทรภู�”ข้ึน โดยจัดให�มีกิจกรรมการเล�านิทานจากผลงานของสุนทรภู�  การ
อ�านทํานองเสนาะ การคัดลายมือ และการกล�าวสุนทรพจน� 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู�  กวีเอกของไทยและของโลก 
 6.2.  เพ่ือส�งเสริมให�เยาวชนร�วมอนุรักษ�และสืบทอดผลงานท่ีมีคุณค�า เกิดความซาบซ้ึงในวรรณศิลป}   
                 สร�างความภาคภูมิใจและนําภาษาท่ีงดงามมาประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน 

6.3.  เพ่ือส�งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป}ของสุนทรภู� ให�เยาวชนไทยเข�าใจ และเห็นคุณค�า   
                 ของทางภาษา 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

128 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ   นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยเข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 60 คน 
 7.2.  เชิงคุณภาพ  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม มีความรู�และประสบการณ�ในการใช�ภาษาไทยมากข้ึน 
 
8. กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชุมแผนกสามัญ             
3. จัดกิจกรรม             
4. สรุป ประเมินผล รายงานผล             

 
  ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี  26  มิถุนายน  2559 
  สถานท่ีดําเนินการ  ห�องโสตทัศนศึกษา 
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน..............งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.)............................... 
  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น      2,000   บาท  ได�แก� 

 
ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  2,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  2,000  บาท 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1.  นักเรียนมีความรู�และประสบการณ� ด�านทักษะการใช�ภาษาไทยมากข้ึน  
           10.2  นักเรียนสามารถนําข�อคิดและปรัชญาจากผลงานของสุนทรภู� มาประยุกต�ใช�ในการคิด    
                   แก�ปQญหาในชีวิตประจําวันได�  
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1.  นักเรียนตอบแบบสอบถามการเข�าร�วมกิจกรรม 
 11.2.  สรุป ประเมินผล รายงานผล 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

129 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

1.  ช่ือโครงการ   ธรรมศึกษา 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
          2.2.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
3.  ลักษณะโครงการ                                                               

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 
�  กระทรวงศึกษาธิการ 
�  จังหวัดพัทลุง 
�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
�  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
�  การประกันคุณภาพ   
�  อ่ืนๆ 

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด�วยสังคมไทยในปQจจุบันความเจริญทางด�านวัตถุกับความเจริญทางด�านจิตใจไม�สมดุลและเหลื่อมล้ํา

ต�อกัน  ทําให�สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย�างเห็นได�ชัด  เป>นสังคมท่ีเน�นการพัฒนาทางวัตถุมากกว�า
จิตใจ  ส�งผลให�เยาวชนซ่ึงเป>นทรัพยากรมนุษย�ท่ีสําคัญของประเทศตกอยู�ในวังวนของการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีท้ัง
ดีและไม�ดี  อันก�อให�เกิดเป>นปQญหาของสังคม  ในฐานะท่ีประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป>นศาสนาประจําชาติ  
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได�มีนโยบายให�ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  
โดยปfการศึกษา  2558  เป>นปfแรกของการเรียนธรรมศึกษา  ดังนั้น  งานหลักสูตร  แผนกสามัญสัมพันธ�จึงได�
จัดทําโครงการธรรมศึกษาข้ึน  เพ่ือเป>นการปลูกฝQงเยาวชนทางด�านจิตใจ  ส�งเสริมให�เยาวชนนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช�ในการดําเนินชีวิต  อันจะส�งผลให�ประเทศชาติมีความม่ันคงและเป>นหลักสําคัญในการสืบ
พระศาสนาต�อไป 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และเข�าใจหลักพุทธรรมท่ีถูกต�อง  สามารถนําไปประยุกต�ใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน  อันมีผลต�อความเจริญม่ันคงของสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย� 
 6.2.  เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�คู�คุณธรรมและเสริมสร�างศีลธรรม เป>นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 
 6.3  เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันให�ผู�เรียนห�างไกลอบายมุข  สิ่งเสพติด  สิ่งผิดกฎหมายและนําไปสู�ความสงบ
เรียบร�อยของสังคม 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

130 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ   นักศึกษา  ปวช. 1  ท่ีนับถือศาสนาพุทธเข�าร�วมโครงการ 
 7.2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู�คู�คุณธรรมและเสริมสร�างศีลธรรม เป>นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 
8. กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชุมแผนกสามัญ             
3. จัดกิจกรรม             
4. สรุป ประเมินผล รายงานผล             

 
  ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2558 – มีนาคม  2559 
  สถานท่ีดําเนินการ  ห�องเรียน 522 
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน................งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.)............................ 
  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น      10,000   บาท  ได�แก� 
  

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  10,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  10,000  บาท 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1. นักเรียนนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน 
           
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. นักเรียนตอบแบบสอบถามการเข�าร�วมกิจกรรม 
 11.2. สรุป ประเมินผล รายงานผล 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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1.  ช่ือโครงการ   วันคริสต�มาส 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
          2.2.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
3.  ลักษณะโครงการ                                                               

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 
�  กระทรวงศึกษาธิการ 
�  จังหวัดพัทลุง 
�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
�  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
�  การประกันคุณภาพ   
�  อ่ืนๆ 

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เทศกาลคริสต�มาสเป>นเทศกาลท่ีสําคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต�  ซ่ึงเป>นเทศกาลฉลองการประสูติ

ของพระคริสต�  เทศกาลคริสต�มาสจะจัดข้ึนในวันท่ี  25  ธันวาคม  ของทุกปf  จะมีการจัดงานฉลองรื่นเริงใน
หมู�คริสศาสนิกชนท่ัวโลก  เนื่องด�วยประเทศไทยมีความเจริญรุ�งเรืองทางด�านวัฒนธรรมมาช�านาน  จึงเห็น
ความสําคัญของเทศกาลวันคริสต�มาส  จึงได�จัดให�มีการทํากิจกรรมเก่ียวกับงานคริสต�มาส 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�เก่ียวกับเทศกาลวันคริสต�มาส 
 6.2.  เพ่ือให�นักศึกษาและบุคลากรได�ทํากิจกรรมร�วมกัน 
 6.3  เพ่ือเผยแพร�วัฒนธรรมเทศกาลท่ีมีคุณค�า 
 6.4  เพ่ือให�นักศึกษามีความคิดสร�างสรรค�และกล�าแสดงออก 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ   นักศึกษา  ปวช. 1-3 ของวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 7.2.  เชิงคุณภาพ  เพ่ือให�เกิดความสามัคคีในการทํางานร�วมกันและมีความคิดสร�างสรรค�  กล�า
แสดงออก  อีกท้ังยังเป>นการรําลึกถึงความสําคัญของเทศกาลวันคริสต�มาส 
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8. กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชุมแผนกสามัญ             
3. จัดกิจกรรม             
4. สรุป ประเมินผล รายงานผล             

 
  ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2558 – มีนาคม  2559 
  สถานท่ีดําเนินการ  ห�องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน...........งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.)............................... 
  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น      4,000   บาท  ได�แก� 
  

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  4,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  4,000  บาท 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1. นักศึกษาได�ร�วมทํากิจกรรม สร�างความสามัคคีและความสัมพันธ�ท่ีดีในหมู�คณะ 
          10.2  นักศึกษาได�เรียนรู�และเข�าใจในความสําคัญของเทศกาลวันคริสต�มาส 
 10.3  นักศึกษาได�เกิดการเรียนรู�ในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืนและแสดงออกในทางท่ีถูกต�อง 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. นักเรียนตอบแบบสอบถามการเข�าร�วมกิจกรรม 
 11.2. สรุป ประเมินผล รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ   วันภาษาไทยแห�งชาติ 
2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
          2.2.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 
3.  ลักษณะโครงการ                                                               

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล 
�  กระทรวงศึกษาธิการ 
�  จังหวัดพัทลุง 
�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
�  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
�  การประกันคุณภาพ   
�  อ่ืนๆ 

5. สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปf เป>นวันสําคัญท่ีทุกคนจะได�ร�วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู�ทรงเป>นปราชญ�และนักภาษาไทย รวมท้ังเพ่ือน�อมรําลึกในระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค�ท่ีได�ทรงแสดงความห�วงใย และพระราชทานแนวคิดต�างๆ เก่ียวกับการใช�ภาษาไทย เพ่ือกระตุ�นและ
ปลูกจิตสํานึกให�ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญและคุณค�าของภาษาไทย อีกท้ังยังเป>นการส�งเสริมให�นักเรียน 
ได�ฝ?กทักษะประสบการณ�ทางด�านการใช�ภาษาไทย ตลอดจนร�วมมือร�วมใจกันทํานุบํารุงส�งเสริม และอนุรักษ�
ภาษาไทย ซ่ึงเป>นเอกลักษณ�และเป>นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ําค�าของชาติให�อยู�คู�ชาติไทยตลอดไป แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ�จึงได�จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห�งชาติ” ข้ึน โดยจัดให�มีกิจกรรม การอ�านทํานองเสนาะ  การ
กล�าวสุนทรพจน�  การเล�านิทาน และการคัดลายมือ 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือกระตุ�นและปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาให�ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค�าของ
ภาษาไทย 
 6.2.  เพ่ือให�นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาท่ีแสดงถึงความเป>นไทย 
 6.3  เพ่ือเป>นการสร�างประสบการณ�ในการใช�ภาษาไทยในด�านการฟQง การพูด การอ�าน และการเขียน 

7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ   นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยเข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 50 คน 
 7.2.  เชิงคุณภาพ  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม มีความรู�และประสบการณ�ในการใช�ภาษาไทยมากข้ึน 
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8. กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชุมแผนกสามัญ             
3. จัดกิจกรรม             
4. สรุป ประเมินผล รายงานผล             

 
  ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี  29  กรกฎาคม  2559 
  สถานท่ีดําเนินการ  ลานหน�าเสาธง 
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน......................งบประมาณอุดหนุนพ้ืนฐาน (ปวช.)...................... 
  เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น      2,000   บาท  ได�แก� 
  

ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  2,000  บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  2,000  บาท 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะได0รับ 
 10.1. นักเรียนมีความรู�และประสบการณ� ด�านทักษะการใช�ภาษาไทยมากข้ึน  
           10.2  นักเรียนและผู�เข�าร�วมกิจกรรมเห็นความสําคัญและคุณค�าของภาษาไทย 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. นักเรียนตอบแบบสอบถามการเข�าร�วมกิจกรรม 
 11.2. สรุป ประเมินผล รายงานผล 
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1. ช่ือโครงการ ดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปf อย�างมีคุณภาพ ( 2/2558 และ 1/2559 ) 

2. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

 2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายวิชาการ 
 2.2.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.3.  หัวหน�าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2.4.  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ 
 � โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 � โครงการตามภาระงานประจํา 
 � โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล  
 �  กระทรวงศึกษาธิการ  
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  

5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติว�า บุคคล

ย�อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไม�น�อยกว�า 12 ปf ท่ีรัฐบาลจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
โดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติว�า  
การจัดการศึกษา ต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 12 ปf 
ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม�เก็บค�าใช�จ�ายตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให�เรียนฟรี 15 ปf  
อย�างมีคุณภาพ 
6.  วัตถุประสงค5 

6.1.  เพ่ือให�นักเรียนทุกคนมีโอกาสได�รับการศึกษา สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ�การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ท่ีภาครัฐให�การสนับสนุนโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย 
 6.2.  เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให�กับประชาชนทุกกลุ�ม
มีโอกาสทางการศึกษาอย�างเสมอภาคและเป>นรูปธรรม 
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7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ในระบบและทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 
 7.2  เชิงคุณภาพ  อัตราการลาออกกลางคันของผู�เรียน ปวช. ในระบบ และทวิภาคี มีอัตราท่ีลดลง 
 
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559  

สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน  ..............เรียนฟรี......... เป>นเงินงบประมาณท้ังสิ้น........ 936,035 .........  บาท  ได�แก� 
  

ลําดับท่ี รายการ 
งบประมาณตามประมาณการ 

รวมท้ังป� 
(อุดหนุน) 

ภาคเรียน 
2/2558 

ภาคเรียน 
1/2559 

1 ค�าจัดการเรียนการสอน - - - 
2 ค�าเครื่องแต�งกายนักเรียน (900บาท/คน) - 242,100 242,100 
3 ค�าหนังสือเรียน (1,000 บาท / คน) 138,000 269,000 407,000 
4 ค�าอุปกรณ�การเรียน (230บาท/คน) 31,740 61,870 93,610 
5 ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน (475บาท/คน) 65,550 127,775 193,325 

ยอดรวมท้ังส้ิน 235,290 700,745 936,035 

10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
10.1. นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพร�อมท่ีจะเรียนเนื่องจากได�รับการสนับสนุน

หนังสือ อุปกรณ�การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมกัน 
 10.2. ผู�ปกครอง / นักเรียน ได�รับการบรรเทาความเดือดร�อน ลดภาระค�าครองชีพ 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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1.  ช่ือโครงการ  ขยายบทบาทศูนย�ซ�อมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

2.  ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.1.  รองผู�อํานวยการฝ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.  หัวหน�างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
3.  ลักษณะโครงการ 

�  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
�  โครงการตามภาระงานประจํา 
�  โครงการพิเศษ (ไม�ใช�งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล0อง/เช่ือมโยง/ภายใต0 ยุทธศาสตร5 นโยบาย จุดเน0น และมาตรการ 
�  รัฐบาล  

 �  กระทรวงศึกษาธิการ   
 �  จังหวัด 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 �  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 �  การประกันคุณภาพ  
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพป6จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย�ซ�อมสร�างเพ่ือชุมชน  (Fix It Center)  เพ่ือให�
คําแนะนํา ถ�ายทอดความรู�แก�ประชาชน การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ�เพ่ือการประกอบอาชีพ 
และพัฒนาทักษะช�างชุมชนให�สามารถซ�อมบํารุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีชุมชนและส�งเสริมสุขอนามัย พ้ืนฐานให�แก�ชุมชนให�มีสุขภาพดี 
มีความเข�มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 
6.  วัตถุประสงค5 
 6.1.  เพ่ือถ�ายทอดความรู�แก�ประชาชนให�รู�วิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 6.2.  เพ่ือพัฒนาทักษะช�างชุมชน ในการซ�อมบํารุงและเสริมสร�างประสบการณ�ในการทํางาน 

6.3.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนและส�งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐานแก�ชุมชน 
 
7.  เป:าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  เครื่องมือ – อุปกรณ�เพ่ือการประกอบอาชีพ ได�รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให�มีอายุ    
                           การใช�งานนานข้ึน 
  7.2.2  ผลิตภัณฑ�ชุมชนได�รับการส�งเสริมและพัฒนา ชุมชน อยู�ดีมีสุข 
     
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  2558 –  กันยายน  2559 

 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน........งบประมาณอุดหนุนท่ัวไป.................. 
     เปCนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .................... 955,000...............  บาท  ได�แก� 

 
ค�าตอบแทน 
ค�าใช�สอย  955,000 บาท 

  ค�าวัสดุ     
   รวม  955,000 บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดวาได0รับ 
 10.1. ประชาชนได�รับริการไม�น�อยกว�า  150  คน 
 10.2. บุคลากรของวิทยาลัยได�ให�บริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน 
 10.3  นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงในการให�บริการตรวจซ�อมและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ�เพ่ือการ   
                 ประกอบอาชีพ 
 10.4  ผลิตภัณฑ�ชุมชนได�รับการส�งเสริมพัฒนาให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
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11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 11.2  เครื่องมือ – อุปกรณ�เพ่ือการประกอบอาชีพ ท่ีได�รับการซ�อมแซมและบํารุงรักษา 
 11.3  ผลิตภัณฑ�ชุมชนท่ีได�รับการส�งเสริมและพัฒนาให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 11.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่ีได�รับบริการ   
 
 
 
 
 


