
 

 

49 

ส่วนท่ี  4  รายละเอียดโครงการ 
โครงการท่ี  1 

    โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายจํานง  อุ่นชู    ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
       โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  096-4957993 
 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 5   ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน  

ข้อท่ี 5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษา เป็นสถานท่ีบ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยม  อบรมสั่งสอน  ใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรู้  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหผู้้เรียนได้
มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษา จะได้ปรับปรุง
อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้ดีข้ึน ตลอดจนระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆและสนาม
กีฬา ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
  ดังนั้น จึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สวยงาม เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ต่างๆและสนามกีฬา ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.2  เพ่ือใหผู้้เรียนรู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษา  ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ต่างๆและสนามกีฬา 

5.  ผลผลิตโครงการ  

       5.1  สถานศึกษาปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆ 
และสนามกีฬา 
     5.2  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมกันดูแลรกัษาอาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ  

 6.1   สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีเหมาะสมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดี   
และเอ้ืออํานวยท่ีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   6.2   ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาอาคาร อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  กลุ่มเป้าหมาย   ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีปลอดภัย  สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  บรรยากาศเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาเรียน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัย

สารพัดช่างพัทลุง 
 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีปลอดภัย  สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  
บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียน
มีความสุขในการมาเรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง บาท 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์สถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2. ดําเนินการโครงการ  ����   วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 

 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����    
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  2 
โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการสายการสอนและสายสนับสนุน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายศิริชัย  จันทะโชติ           ตําแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 
       โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  098-2877828 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   มาตรฐานท่ี .....................................   
           มาตรฐานท่ี ....................................  

ข้อท่ี................................................. 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงมีภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้บริการบุคลากรภายในและการให้บริการ
ประชาชน โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป งานพัสดุ การเงินและบญัชี งานทะเบียน งาน
บุคลากร งานกิจกรรม ตลอดจนการประสานงานในเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก งานท่ีเพ่ิม
มากข้ึนจึงมีความจําเป็นต้องจัดหาบุคลากรเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ี และบริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 เพ่ือจัดหาลูกจ้างเหมาบริการมาปฏิบัติงาน โดยมีบทบาท ขอบเขตหน้าท่ี ท่ีจะดําเนินการสนับสนุนให้
ข้าราชการปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้สําเร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ผลผลิตโครงการ การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
6.  ผลลัพธ์โครงการ มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
7.  กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานท้ังภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เกิดผลสัมฤทธิ์งานบริหารท่ัวไป งานพัสดุ การเงินและบัญชี งานทะเบียน งานบุคลากร งานกิจกรรม 
ตลอดจนการประสานงานในเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกจ้างเหมาบริการ 15 คน 
เชิงคุณภาพ ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย คน 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,700,400 บาท 
 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง และประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � 

 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

   
1,700,400 
 

   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,700,400 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  3 
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์   ตําแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน      
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา                         
ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 2.1ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                    มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
                    ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
                    ข้อท่ี 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช)  เม่ือนักเรียนศึกษาจบหลักสูตรแล้ว วิทยาลัยฯจะดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให้
นักเรียนเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตร  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ เรียน  ท้ังยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตนิักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 4.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนให้บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
5.  ผลผลิตโครงการ    
 5.1   นักเรียนจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    21    คน  
 5.2   นักเรียนหลักสูตรระยะสั้น                         120  คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ 
 6.1   นักเรียนจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    21    คน  
 6.2   นักเรียนหลักสูตรระยะสั้น                         120  คน   
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ระดับ ปวช. และ หลักสูตรระยะสั้น 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1.  นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 9.2.  ชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนจบการศึกษา   คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร  
เชิงเวลา มีนาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณสถานศึกษา บาท 
 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช.และ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  �   นักเรียนหลักสตูร

ระยะสั้น 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   �    
      
12. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  4 
โครงการจ้างลกูจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีสายงานสอนและสายสนับสนุน 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
          โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี   4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี ………………………………………………….   
        มาตรฐานท่ี …………………………………………………..   
        ข้อท่ี............................................................................ 
 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
              ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีหน้าท่ีในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงกับคุณวุฒิวิชาชีพ  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน
เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง  ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงยังขาดแคลนครูผู้สอนในสายวิชาชีพ  ประกอบด้วยแผนกวิชา
ช่างยนต์  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อผู้เรียนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในอนาคต  งานบุคลากร     
จึงได้จัดโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีสายการสอนและสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ  และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1  เพ่ือจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง  ปฏิบัติหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนและหน้าท่ีอ่ืน 
                ท่ีได้รับมอบหมาย 
     4.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณครูผู้สอนให้เพียงพอต่อผู้เรียนของแต่ละสาขาวิชา 
     4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
     4.4 เพ่ือจ้างเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการประจํางานต่างๆ     

5.  ผลผลิตโครงการ   มีครูและเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ   มีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ลกูจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีสายงานสอนและสายสนับสนุน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ  วิทยาลยัสารพัดช่างพัทลุง   
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
      9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบทอดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูของวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไป 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูรายเดือน/รายช่ัวโมง/เจ้าหน้าท่ีธุรการ 9  คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรยีนการอย่างมีประสทิธิภาพ  ครูเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อผู้เรยีน  

ผู้เรยีนมีคณุภาพ 
 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2564   
เชิงค่าใช้จ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 12 เดือน รวม 721,200 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูรายเดือน/รายช่ัวโมง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

   721,200  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    721,000  

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  5 
โครงการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินด ี

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
         โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324-373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพดัช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี    2   การจัดการอาชีวศึกษา 
        ด้านท่ี          2    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        ข้อท่ี            2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
      ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
สถานศึกษา และวิทยาลัยยังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังยังสนับสนุนการบริจาคหรือการดําเนิน 
การเพ่ือการกุศล  งานบุคลากร จึงจัดโครงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจ แสดงความยินดี ในวาระ
ต่างๆ  โดยอ้างถึงหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัต ิ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ 
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ   

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
     4.1  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 
  4.2  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
  4.3  เพ่ือเป็นการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าดูงาน  
5.  ผลผลิตโครงการ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกตามวาระต่าง ๆ     
6.  ผลลัพธ์โครงการ วิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน กับ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้เกษียณอายุราชการ  บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน 
                 ต่อสถานศึกษา 
      9.2  มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกันระหว่างหน่วยงาน 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เกษียณอายุราชการ บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกได้ตามวาระต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     
5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     5,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2  แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  6 
โครงการฝึกทักษะและประสบการณ์เสริมสร้างวิชาชีพในประเทศ 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์   ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
        โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324-373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี ............................................................ 
        ด้านท่ี.................................................................... 
        ข้อท่ี..................................................................... 
   
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีหน้าท่ีในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงกับคุณวุฒิวิชาชีพ  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้น บุคลากรของสถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับ   

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีทักษะ
และประสบการณ์ จึงได้จัดการฝึกทักษะและประสบการณ์เสริมสร้างวิชาชีพในประเทศ เพ่ือฝึกทักษะและ
ประสบการณ์พัฒนางานบริหารสถานศึกษา งานด้านจัดการเรียนการสอน และงานสนับสนุนศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์เสริมสร้างวิชาชีพ ครูและบุคลากรและผู้บริหารของสถานศึกษา 
     4.2  เพ่ือศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากหน่วยงานภายนอก 
     4.3  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและการทํางานในฝ่าย     
                ต่าง ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     4.4  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึกทักษะและเสริมสร้างวชิาชีพมาพัฒนาบริหาร    
                 สถานศึกษางานด้านการจัดการเรียนการสอน และงานสนับสนุนสถานศึกษา 
5.  ผลผลิตโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ   
      6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ เสริมสร้าง    
                 วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
      6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานบริหารสถานศึกษา  
                งานด้านการจัดการเรียนการสอน และงานสนับสนุนสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ   สถานศึกษา/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานบริหารสถานศึกษา 
     ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานสนับสนุนสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  50 คน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทักษะ

และประสบการณ์ เสริมสร้างวิชาชีพกับ  หน่วยงานภายนอก 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564   
เชิงค่าใช้จ่าย   

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  7 
โครงการปลูกจิตสํานึกในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
        โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324-373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี ............................................................ 
        ด้านท่ี.................................................................... 
        ข้อท่ี..................................................................... 
3      ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วันสําคัญต่างๆ ของไทยมีหลายประเภท ล้วนแต่มีความหมาย และสําคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอัน
มาก และมีนักเรียน ประชาชนบางส่วนท่ีไม่ทราบหรือไม่ให้ความสําคัญ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
เป็นสถานศึกษาท่ีจําเป็นท่ีจะต้องฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้รู้จักวันสําคัญต่างๆ ของชาติ มีการแสดงออกท่ีดี 
ถูกต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักและ
หวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดํารงอยู่
สืบไป  จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีโครงการกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  
 

 4.   วัตถุประสงคข์องโครงการ 
      4.1  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  
      4.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในวันสําคัญต่างๆ 
  
4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
     4.1  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 
  4.2  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
  4.3  เพ่ือเป็นการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าดูงาน  
5.  ผลผลิตโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรมวัน  
                                สําคัญต่าง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีคุณธรรม จริยธรรม      
                               มีความสํานึกในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสําคัญต่างๆ 

                               จากการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญและ มี ความรู้ในวัน  
7.  กลุ่มเป้าหมาย     ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และตัวแทนนักศึกษา    
                               หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง/จังหวัดพัทลุง  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
   9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรมวันสําคัญ      
    9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีความสํานึกในวันสําคัญของชาติ             
         ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนนักศึกษา     150 คน 
 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 100 คน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนนักศึกษา  ภาคภูมิใจใน

การร่วมกิจกรรมวันสําคัญ  เห็นความสํานึกในวันสําคัญของชาติ   
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     3,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  8 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
       โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324-373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี 3   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ด้านท่ี 3    ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้อท่ี 3.1   ครูผู้สอน  

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

                    ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นต้องหม่ันฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอก สถานศึกษา 
เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้าง
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอีกท้ังเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนําความรู้และ ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
    4.1  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาการการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม   
                 จริยธรรม  
    4.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนําความรู้ท่ีไดร้ับจากการอบรม สัมมนา  มาใช ้   
                 เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
       
5.  ผลผลิตโครงการ บุคลากรครูสายงานสอนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทุกคน    
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มา    
                                ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กร และงานราชการ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรครูสายงานสอน   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง /และหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  บุคลากรครูสายงานสอนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทุกคน    
     9.2  บุคลากรครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช ้
                 ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กร และงานราชการ  
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรครูสายงานสอน   25 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กร และ
งานราชการ    

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     5,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  9 
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 1. ผู้รับผิดชอบ    นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  ครู คศ.3 
          โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 – 1324-373  
 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
        มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
        ด้านท่ี  1   ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
        ข้อท่ี  1.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
     วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  จัดตั้งข้ึนบนเนื้อท่ีท้ังหมด 4 ไร่ 3 งาน  ตั้งอยู่ เลขท่ี 5 ถนนช่วย      
ทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 074 - 614046 โทรสาร 074 – 611640  เม่ือวันท่ี 
30 มกราคม  2530  เป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งท่ี 25 ของประเทศไทย  และเปิดเรียนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2530 สามารถเปิดรับนักเรียน นักศึกษาได้ 5 แผนกวิชา คือ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า   แผนกวิชาช่างซ่อม
เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์   แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี   แผนกวิชาพิมพ์ดีด   แผนกวิชาเสริมสวย  ท้ังนี้ 5 แผนก
วิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง 247 คน    

      ดังนั้น ในวันท่ี 30  มกราคม  ของทุกๆ ปี วิทยาลัยถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย  โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของวันดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความสําคัญของวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ชุมชน 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในวิทยาลัย  จึงจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลงุ 

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
     4.1  เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูของวิทยาลัย และส่งเสริม ปลูกฝัง ความรักต่อวิทยาลัย 
  4.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดตี่อกัน 
  4.3  เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน   
5.  ผลผลิตโครงการ  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จํานวน 150 บาท 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เห็นความสําคัญในการระลึกถึงพระคุณครู      
     และวันสําคัญของวิทยาลัย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช. จํานวน 150 บาท และตัวแทนนักศึกษา      
                                หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  50 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
      9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบทอดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูของวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไป 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เกษียณอายุราชการ บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกได้ตามวาระต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �   
 
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     
 

2,000 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ     2,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  10 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์    ตําแหน่ง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
        โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-8786692 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี .................................................... 
 ด้านท่ี ........................................................... 

ข้อท่ี ............................................................. 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์   ได้ดํา เนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เชิ งรุก คือ เน้น 
การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล  หรือพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณแหล่งชุมชน รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ตามองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆ ท้ังนี้  เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
การรับสมัครนักศึกษาและรับทราบข้อมูลอ่ืนๆ ของวิทยาลัยฯ  อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร  โดยได้ดําเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์  เว็บเพจเฟสบุ๊ค  การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน แจกวารสารประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

ดังนั้น  จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์  ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
4.2  เพ่ือพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
4.3  เพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
4.4  เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ   เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัย ฯ 20 % และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5 % 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1  มีการรับทราบข้อมูลโดยท่ัวถึงกัน 
6.2  มีการประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ ์

                 ได้หลายช่องทาง 
    6.3  การประชาสัมพันธ์ท่ีดี  ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนและประชาชนท่ัวไป  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  พ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 จํานวนผู้เรียนและผู้ท่ีได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางวิทยาลัย ฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นระบบและหลากหลายช่องทาง เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
10.  ตวัช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัย ฯ 20 % 

และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5 % 

คน 

เชิงคุณภาพ การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง 

 

 มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึง  
 การประชาสัมพันธ์ท่ีดีส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    นักเรียนและ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและ 
2. ดําเนินการโครงการ  ���� ����  ประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงจังหวัดพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      5,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  11 
                                             โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 
1.  ผู้รับผิดชอบ     นางวลัยพร  แท่นบํารุง ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
      โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ว ิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร  
ระยะสั้น  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้เข้ารับการอบรมได้มีความสามารถในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และมีความพร้อมท้ัง 
ในด้านความสามารถเฉพาะท่ีเหมาะสมในแต่ละวิชาชีพมีศักยภาพและความชํานาญ สถานศึกษาปลอดภัยเป็น
การสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
และประกอบอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจะเป็นกําลังแรงงานสําคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยท่ีถูกต้อง สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานและส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนตามระเบียบวาระแห่งชาติ มีอาชีวอนามัยในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อม                 
ท่ีดี นับได้ว่าสถานศึกษาสามารถสร้างมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างแท้จริง และเป็นผู้นําด้านความ
ปลอดภัยในวิชาชีพ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
        4.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

    4.2  เพ่ือสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม                    
          ในสถานศึกษาและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 4.3  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงาน                     
          ด้วยความปลอดภัย 
 4.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานของสถานศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ บุคลากรและนักเรยีนนักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
7.  กลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ  :  บุคลากร นักเรียน ปวช.  
                                                  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  150  คน 
            เชิงคุณภาพ : บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความปลอดภัย 
                                                                   ในการทํางาน 
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8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัยในการทํางานและมีสุขภาพท่ีดี   

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัยในการทํางาน  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000   บาท บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.ดําเนินการโครงการ  ���� ���� ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- บรรเทาสาธารณภัย        
- กฎจราจรและทดสอบ
ใบอนุญาตขับข่ี 

    
4,000 

  

- พยาบาลเบื้องต้น       
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด       
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ    4,000   

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
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โครงการท่ี  12 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นายธีระพงศ์ คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
      โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบัน“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสําคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
อย่างจริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากข้ึน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประการณ์ในการดํารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสํานึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน 
สามารถปกป้องตนเอง ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น“โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
 นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดจะมีหลายประเภทอาทิ เช่น ยาบ้า 
กัญชา น้ํากระท่อม ฯลฯ สาเหตุอันเนื่องมาจากการอยากรู้ อยากลอง และถูกเพ่ือนชักจูงในทางท่ีผิด  ดังนั้น
เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้สารเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ควรมีการตรวจ
สุขภาพประจําปี ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เล่นดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ รวมท้ังลดปัญหาการพนันและ                
การทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
    4.1  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด 
 4.2  เพ่ือป้องกันการแพร่ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา 
 4.3  เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

        4.4 เพ่ือลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและอบายมุข 
        4.5 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสม 
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5.  ผลผลิตโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาสีขาว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ลดปัญหาการใช้ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และอบายมุขในสถานศึกษา 

7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :   จัดซื้ออุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จํานวน 80 ชุด   
  เชิงคุณภาพ :   จํานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ลดน้อยลง    
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติดลดน้อยลง ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและการพนัน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 80 ชุด 
เชิงคุณภาพ ลดจํานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ลดลง  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000   บาท   บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    นักเรียนกลุม่เสี่ยง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ���� ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ชุดตรวจกัญชา     2,000  
- ชุดตรวจยาบ้า     2,000  
- ตรวจค้นนักเรียนก่อนเข้า
สถานศึกษา 

    -  

- ตรวจสุขภาพประจําป ี     -  
- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน     -  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ     4,000(งบยาเสพติด)  
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 13.2  ผลจากการการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

13.3  ผลจากการตรวจค้นสารเสพติด 
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โครงการท่ี  13 
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นายธีระพงศ์ คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
      โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
      นักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ  
ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กฎจราจร และกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้นเพ่ือปรับเปลี่ยนให้นักเรียนแต่ละแผนกให้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ  และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
ได้อยา่งมีความสุข  จึงต้องจัดทําโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    4.1  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
    4.2  เพ่ือให้นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ และ 
          กฎหมายต่าง ๆ  
 4.3  เพ่ือให้โอกาสนักเรียนได้ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 4.4  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
 4.5  เพ่ือลดปัญหาการใช้ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท 

        4.6  เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนมีระเบียบวินัย บุคลิกภาพท่ีดี และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนแต่งกายถูกต้องระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยฯ และกฎหมาย 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :    นักเรียน ชั้น ปวช. 1 – 3  
  เชิงคุณภาพ :   นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยฯ และกฎหมาย   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยฯ มีความประพฤติเรียบร้อย ลดปัญหาการใช้ยาเสพติด 
และการทะเลาะวิวาท 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วิทยาลัยฯ                    ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียนแต่งกายตามระเบียบและปฏิบัติตนได้เหมาะสม

กับสภาพนักเรียน 
 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000    บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    นักเรยีน ช้ัน ปวช.   1 - 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ���� ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ตรวจเครื่องแบบเครื่อง                  
แต่งกาย เดือนละ 1 ครั้ง 

      

- สรุป/รายงานผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ       
- ประกาศวิทยาลัยฯ ตัดคะแนนความ
ประพฤต ิ

      

- มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้
นั ก เ รี ย น ท่ี แต่ ง ก า ย ถู ก ร ะ เ บี ย บ
วิทยาลัยฯ 

     2,000 

- นักเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ์       
- รายงานผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ      2,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  ผลจากการตรวจเครื่องแบบ-เครื่องแต่งกาย  
 13.2  สรุปการตัดคะแนนความประพฤติ 
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โครงการท่ี  14 
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
               โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   090-7158809   
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
  มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและสําเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.8  การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นกระบวนการผลิตและการพัฒนา กําลังคนพัฒนา
ฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะสัมผัสอย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี เจตนารมณ์เพ่ือให้บุคคลท่ีมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมท้ังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนําทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการให้บุคคลมีความสามารถประกอบอาชีพอิสระ   
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ สิ่งจําเป็นในการสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาท่ีจะเลือกศึกษา
ต่อในระดับสูงข้ึนไป หรือจะประกอบอาชีพ เพ่ือท่ีจะเลือกให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือความสําเร็จในอนาคต การปัจฉิมนิเทศจัดข้ึนสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และท่ีสําคัญอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือให้ผู้บริหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อคิด และ

แนวทางในการก้าวสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน หรือก้าวสู่อาชีพอิสระในสาขาท่ีเรียน 
4.2 เพ่ือให้ข้อมูลกับนักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้

ประโยชน์ในการวางแผนชีวิตตนเองต่อไป 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทางอาชีพและการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรท่ีใกล้ชิด

และในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 
4.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักเกณฑ์การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ จากผู้มีประสบการณ์

หรือผู้เชี่ยวชาญ 

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนนักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 21 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  40  คน 
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8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท้ังการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ 

9.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความรักต่อสถาบัน   
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้น ปวช.3 ท่ีจะสําเร็จการศึกษา  21 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิต

ได้อย่างมีความสุข 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  และนักศึกษาระยะสั้น  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  15 
โครงการแนะแนวการศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
     โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   090-7158809   

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและสําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 นักศึกษา ในระบบวิชาชีพ หรือระบบการอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน พร้อมท้ังเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันท่ีอยู่ในสภาวะฝืดเคือง ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจให้ดีข้ึน คือ การศึกษา
ในระบบอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับช่างฝีมือและก่ึงฝีมือ ท่ีสามารถนําความรู้ ทักษะไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ แต่ยังมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูท่ียังขาดความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา ดังนั้น งานแนะแนวฯ จึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้แนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อข้ึน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา 
4.2 ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยม 
4.3 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง 

5.  ผลผลิตโครงการ เพ่ิมจํานวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน          

ใน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง พร้อมท้ัง ผู้บริหาร ครู และ 

ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและตรงกันในการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอน ในระบบ
อาชีวศึกษา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียน

การสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000  บาท 
 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  เขตพ้ืนท่ีในจังหวัด เขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � พัทลุง  
 
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    
4,000 

  
1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  16 
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว 
     โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   090-7158809   

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

  ด้านท่ี 1   ด้านผู้เรียนและสําเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.8   การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ท้ังด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของความต้องการ
แรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับตลาดแรงงานด้านอาชีพท่ีมี               
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลง จึงจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงต้องติดตามผลว่ามีนักศึกษา 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตรงตามสายงานท่ีเรียนมาหรือไม่ มีความก้าวหน้าในงานและรายได้อย่างไร  เพ่ือ
ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพต่อไป 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือศึกษาภาวการณ์มีงานทํา การวางแผน และการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี

การศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2564 
4.2 เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของ

ตลาดแรงงาน 
5.  ผลผลิตโครงการ ผู้ท่ีจะสําเรจ็การศึกษาเข้าใจตัวเองและเข้าสูต่ลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของ 
                               ตนเอง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาชั้น ปวช.3 จํานวน 21 คน และตัวแทนนักศึกษา      
          หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  40  คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
9.2  เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ช้ัน ปวช. 3 ท่ีจะจบการศึกษา 21 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของ

ตนเอง 
คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ   �  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ   �  การศึกษา ช้ันปวช.3  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � และนักศึกษาระยะสั้น  
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  17 
โครงการประชุมผู้ปกครองผู้เรียน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง       ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา       
                โทรศัพท์  074614046          โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089 - 5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี  1   ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
 ข้อท่ี  1.1   การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี พร้อมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการให้เกิดความเสมอภาค และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร
ทุกกลุ่ม เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เพ่ือให้การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายดังกล่าว วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม สถาบันครอบครัวในการอบรมดูแล
นักเรียน นักศึกษา โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบนโยบายของ
ทางสถานศึกษา และร่วมกันแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ในลําดับต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
4.2  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียน 

 4.3  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ  
                  กับผู้ปกครอง 

4.4  เพ่ือให้สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครอง  และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
4.5  เพ่ือจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
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5.  ผลผลิตโครงการ   
5.1  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าประชุมมีความเข้าใจนโยบายของวิทยาลัย 
5.2  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 5.3  สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครอง  และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ   
   6.1  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปีและทุกแผนกวิชาเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 

6.2  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

7.  กลุ่มเป้าหมาย      ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปีและทุกแผนกวิชา 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ    ห้องโสตทัศนศึกษาศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
9.2  เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู่ความรว่มมือในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา 
9.3  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปีและทุกแผนกวิชาเข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครอง  และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

 

เชิงเวลา ครั้งท่ี 1 (2/2563) เดือน ตุลาคม  2563– เดือน ธันวาคม  2563 
ครั้งท่ี 2(1/2564) เดือน พฤษภาคม  2564 – เดือน กันยายน  2564 

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบออกกลางคัน บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    ผู้ปกครองนักเรียน ห้องโสตทัศนศึกษาศึกษา วิทยาลัย 
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ����   สารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     งบออกกลางคัน  
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  18 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง         ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา       
                โทรศัพท์  074614046                    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089 - 5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
     มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

      ด้านท่ี  1      ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
      ข้อท่ี  1.1      การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาลดลงและมีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนค่อนข้างสูง  ส่งผลทํา
ให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงได้จัดทําโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1. เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 
4.2. เพ่ือคัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
4.3. เพ่ือเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน 
4.4. เพ่ือติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียน 

 

5.  ผลผลิตโครงการ   
5.1. แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการออก

กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ   
   6.1.  ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน ร้อยละ 80 
   6.2.  ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียนทุกคน 
   6.3.  มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 
          6.4.  คัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียนชั้นปวช.1-3 ทุกแผนก 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ    ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.  แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2.  อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
9.3   สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 

- คัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
- ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน ร้อยละ 80 
- ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียนทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ - แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 

 

เชิงเวลา - เดือน  ตุลาคม 2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบออกกลางคัน บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    ผู้ปกครอง/นักเรียน ในจังหวัดพัทลุงและ 
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ����  ปวช.1-3 ทุกแผนก จังหวัดใกล้เคียง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     งบออกกลางคัน  
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
   13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   13.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  19 
โครงการกิจกรรมโฮมรูม และการจัดแฟ้มประวัติผู้เรียน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ      นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง        ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา       
                โทรศัพท์  074614046           โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089 - 5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ท่ี  3  .ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

       ด้านท่ี  1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
       ข้อท่ี  1.1    การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค และความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีบูรณา
การ โดยเชื่อมโยงบทบาทครูและผู้เรียนเพ่ือให้ ครู นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
สร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเข้มแข็งโดยจัดให้มีกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดภาค
เรียน 1/2564 และ 2/2564 ลําดับต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือจัดกิจกรรมโฮมรูม 
4.2  เพ่ือจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
4.3  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 

5.  ผลผลิตโครงการ   
5.1  ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
5.2  ครจูัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง      

6.  ผลลัพธ์โครงการ   

6.1  จัดกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ1 ครั้ง 
6.2  นักเรียน ทุกระดับชั้นปีและทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม  

7.  กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียน นักศึกษาชั้นปวช.1 ทุกแผนกวิชา 
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8.  พื้นท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมครบทุกครั้ง 
9.2  ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาต่างๆและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือท่ีแข็งแรง 

 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ1 ครั้ง  

- นักเรียน ทุกระดับชั้นปีและทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดทําแฟ้มประวัติผู้เรียน นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ - ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
- ครจูัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
- นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกคนมีแฟ้มประวัติของตนเอง 

 

เชิงเวลา - ระยะท่ี 1 (1/2564)  เดือน พฤษภาคม   2564 –  เดือน กันยายน 2564 
- ระยะท่ี 2 (2/2565)  เดือน กรกฎาคม  2565 –  เดือน ตุลาคม 2565 

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบออกกลางคัน บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    ผู้ปกครองนักเรียน ห้องโสตทัศนศึกษาศึกษา  
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ����   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     งบออกกลางคัน  
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  20 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  

และอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นายจําลอง  หกหน ู        ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
                      โทรศัพท์  074 - 614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088 – 3986978 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ท่ี 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 3   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       ด้านท่ี 4    ด้านการมีส่วนร่วม 
                ข้อท่ี  4.3    การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  It  Center) และจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา           
ร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เพ่ือให้คําแนะนํา ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะช่างชุมชน            
ให้มีความรู้และทักษะการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ตรวจสภาพ           
ของยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุชนให้มีมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1.  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 4.2.  เพ่ือพัฒนาช่างชุมชนให้มีทักษะในการซ่อมบํารุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

4.3.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สุขอนามัย ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
4.4.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู ้และทักษะบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
4.5.  เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงและเป็นศูนย์ในอนาคต 
4.6.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานจริงและเป็นคนมีจิตอาสา 
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5.  ผลผลิตโครงการ 
 5.1  ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไม่น้อยกว่า  2  ตําบล 
 5.2  ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   
 5.3  เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ 
 5.4  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ 
 5.5  นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ 
 6.1 ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไม่น้อยกว่า  2  ตําบล 
 6.2  ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   
 6.3  เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ 
 6.4  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ 
 6.5  นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน 

7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ภายในจังหวัดพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ประชาชนได้รับริการในด้านต่างๆ  ไม่น้อยกว่า  1,000  คน 
 9.2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพในอนาคต                  
 9.4  สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไม่น้อยกว่า  2  ตําบล  ตําบล 
 ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   คน 
 เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ รายการ 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ รายการ 
 นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน คน 
เชิงคุณภาพ เครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ได้รับการซ่อมแซมบํารงุรักษาให้มีอายุการ

ใช้งานนานข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
รายการ 

 ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีมลูค่าเพ่ิม รายการ 
 ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมสนับสนนุด้านสุขอนามยั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบ fix it center บาท 
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน และ ภายในจังหวัดพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ   งบ fix it center   

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  21 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 

 

1.  ผู้รับผิดชอบ      นายจําลอง  หกหนู        ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     
                โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978 
                          นางวลยัพร  แท่นบํารุง    ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน          
                          โทรศัพท์  074-614046     โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 

2.  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 3   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       ด้านท่ี 4    ด้านการมีส่วนร่วม 
                ข้อท่ี  4.3    การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน และสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นภารกิจ

หลักของสถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ ให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน โดยให้ทุกสาขางานดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2  กิจกรรมต่อปี รวมท้ังเป็นการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน         
หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีประสานขอความร่วมมือมาเพ่ือให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ         
เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 4.2.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.3.  เพ่ือใหผู้้เรียน ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
4.4.   เพ่ือแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1.  จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   2,500 คน / 1 ภาคเรียน 

 5.2.  แผนกวิชาต่างๆ ได้บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / ป ี
6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   2,500 คน / 1 ภาคเรียน 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    
                               จํานวน  200  คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1. ชุมชนและนักเรียน ได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 9.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 
 9.3  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   2,500   คน/1 ภาคเรียน 2,500 คน 
 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    200 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ

เสริมได ้
 

 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  นักเรียน นักศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  22 
โครงการพัฒนาคนด ีคนเก่ง และมีความสุข 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ        นายธีระพงศ์  คชเสน       ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
                   โทรศัพท์      074-614046        โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
            นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
          โทรศัพท์      074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
     มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
     ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

               ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง  โดยเน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ รวมท้ังฝึกให้สมาชิก
ทํางานร่วมกัน ส่งเสริมด้านการเป็นผู้นํา  ผู้ตามท่ีดี  การเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัด
ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับ
ผู้เรียน  

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพให้มีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                          
พ.ศ. 2542  ซึ่งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมองค์องค์การฯ            
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”                 
และ “คนเก่งและมีความสุข” สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การ  และคุณภาพการดําเนินกิจกรรม  โดยมี
คณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การวิชาชพีเสนอแนะการจัดโครงการให้แก่องค์การวิชาชีพระดับหน่วย 

  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กดําเนินการโครงการคนดี ว่าด้วยการจัดกิจกรรม
โครงการตามแผนกิจกรรมหลัก มีดังนี ้

   ข้อ 135 เป้าหมายท่ี 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” 
ประกอบด้วย 5 แผน ได้แก่ 

    1. แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
              2. แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
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              3. แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
              4. แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
              5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี และมีความสุข   

   ข้อ 135 เป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” 
ประกอบด้วย 5 แผน ได้แก่ 

1.  แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
5. แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนเก่ง และมีความสุข   

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้รู้จักวิธีการจัดกิจกรรมชมรมและกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
 4.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของ 
       ตลาดแรงงาน  

 5.  ผลผลิตโครงการ  
      5.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 80 
      5.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 7.  กลุ่มเป้าหมาย  

  เชิงปริมาณ :    
   บุคลากร       จํานวน  40  คน 
   นักเรียน ปวช. 1-3   จํานวน  60  คน 

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     จํานวน  200 คน 
 เชิงคุณภาพ :   บุคลากรและนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 9.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ - นักเรียนเป็นคนเก่งและก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

- บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    บุคลากร จํานวน 40 คน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ ���� ���� ���� ���� นักเรียน ช้ัน ปวช. 1-3 

จํานวน 60 คน 
นักศึกษาระยะสั้น 200คน 

 
 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล ���� ���� ���� ����   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

   10,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    10,000   

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินแบบสอบถาม 
 13.2  จากการสังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  23 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานองค์การฯ และสํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ     นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
      โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
        นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
      โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
     มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
     ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

               ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในแต่ภาคเรียนชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จะต้องดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ และการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น จึง
กําหนดให้มีการปรับปรุงสํานักงานองค์การวิชาชีพฯ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการและการประเมินมาตรฐานองค์การมาตรฐานดีเด่น การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ
องค์การวิชาชีพ  และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ   กิจกรรมองค์การวิชาชีพถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร                            
การเรียนการสอน  นักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ และเพ่ือให ้                          
วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
 4.2  เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด 
 4.3  เพ่ือสํานักงานองค์การฯ และสํานักงานกิจกรรมฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 5.  ผลผลิตโครงการ  
      5.1 จัดทําเอกสารพัฒนาคนดี คนเก่ง จํานวน 10 แฟ้ม 
      5.2 จัดทําเอกสารสภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การฯ  จํานวน 9 แฟ้ม 
      5.3 จัดทําเอกสารคุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ จํานวน 5 แฟ้ม 
 6.  ผลลัพธ์โครงการ จัดทําเอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์ร้อยละ 90 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :   สภาพท่ัวไปของสํานักงานองค์การนักวิชาชีพฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  
      เชิงคุณภาพ :  วิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับจังหวัด 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การนักวิชาชีพฯ และสํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    มีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 
 9.2  เชิงคุณภาพ   เอกสารโครงการและเอกสารอ่ืน ๆ มีความถูกต้องและครบถ้วน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ  
เชิงคุณภาพ เอกสารมีความถูกต้องและครบตามหัวข้อประเมิน  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ   

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    สํานักงานองค์การฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ ���� ���� ���� ���� สํานักงานกิจกรรมฯ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล ���� ���� ���� ����   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

   10,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    10,000   

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินแบบสอบถาม 
 13.2  ผลการเรียนของนักเรียน 
 

 



 

 

100 

โครงการท่ี  24 
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
1. ผู้รับผิดชอบ    นายธีระพงศ์  คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
     นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง   ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

                ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และการส่งเสริมภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุงสู่ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งข้ึนใน
สถานศึกษาท่ัวประเทศตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกอร์ป
กับปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คุณธรรมเป็น
ฐานของกระบวนการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีเป็นภารกิจร่วมกันของคนในชาติ เพ่ือมุ่งขจัดปัญหาความยากจนของประเทศ โดยต้องสร้างรากฐาน
ของสังคมให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสด้านการศึกษาและส่งเสริมให้คนมีงานทําอย่าง
ท่ัวถึง เสริมสร้างความตระหนักและสํานึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติ
วิธี วิถีประชาธิปไตย ให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่สากล สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาว่าด้วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ภายใต้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ท่ีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีโอกาสนําความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มา
ประกวดแข่งขัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนักเรียน ดังนั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริม 
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คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทุกสาขาวิชาให้ขับเคลื่อนด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้
ดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
วิชาการและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการให้สมาชิกองค์การฯ 
4.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป็น 
      ผู้นํา 
4.3  เพ่ือให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ 
4.4  เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่าง ๆ สู่สาธารณชน 
4.5  เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี และการกล้าแสดงออก 
4.6  เพ่ือเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเป็น 
      แบบอย่างและเกิดการกระตุ้นให้สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 

 5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนมีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก และรู้จักแก้ปัญหา   
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1.  เชิงปริมาณ     
   7.1.1  บุคลากร  จํานวน  10  คน 
   7.1.2  นักเรียน ปวช. 1-3  จํานวน  60  คน 

7.2  เชิงคุณภาพ     
            นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพท่ีดี มีภาวะผู้นํา และกล้าแสดงออก 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ 
9.2  นักเรียนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป็นผู้นํา 
9.3  นักเรียนได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ 
9.4  เป็นเวทีให้นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่าง ๆ สู่สาธารณชน 
9.5  นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี และการกล้าแสดงออก 
9.6  เชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเป็น 
      แบบอย่างและเกิดการกระตุ้นให้สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์  มีภาวะผู้นํา และกล้าแสดงออก  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ � �     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � �     
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1.ประชุมวิชาการฯ ระดับสถานศกึษา    2,000   
2.ประชุมวิชาการฯ ระดับจังหวัด    1,000   
3.ประชุมวิชาการฯ ระดับภาค ภาคใต ้    1,500   
4.ประชุมวิชาการฯ ระดับชาต ิ    1,500   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินแบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  25 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

1. ผู้รับผิดชอบ    นายธรีะพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

                ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
              กีฬาเป็นกิจกรรมทําให้ร่างกายแข็งแรง  จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน  และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว  อย่างท่ีเรียกกันว่ามีน้ําใจนักกีฬา  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพและคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยนํา
กิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนท้ังหญิงและชาย ให้ตระหนักถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง 
ครอบครัว ชุมชน เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อท่ีทําลายสุขภาพ มาสร้างสรรค์ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและ
ผู้อ่ืน เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับปัญหาสังคมท่ีเก่ียวกับยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาโรคเอดส์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน  
เป็นต้น  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงได้กําหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณภาพ และคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศใน
สังคมต่อไป ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      4.1  เพ่ือส่งเสริมการออกกําลังกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
      4.2  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา ช่วยให้เกิดสนุกสนาน และ    
                 ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและการทํางาน 

 4.3  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา 
 4.4  เพ่ือส่งเสริมเชดิชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่าง ๆ  ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ละระดับเข้าเป็น ตัวแทน                    
 4.5  เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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 5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนนักศึกษามีทักษะการเล่นกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง   
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ     
   7.1.1  บุคลากร  จํานวน  40  คน 
   7.1.2  นักเรียน ระดับ ปวช. 1-3  จํานวน  60  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ  
     บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงและจังหวัดท่ีมีการแข่งขันกีฬา 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาออกกําลังกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
      9.2  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีและความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา                                   
                 ช่วยให้เกิดสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและการทํางาน 
       9.3  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา 
       9.4  ส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่าง ๆ ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ละระดับเข้าเป็น  
             ตวัแทน                    
       9.5  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และป้องกันปัญหายาเสพติด                            
             ในสถานศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ � �     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � �     
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1.แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจงัหวัด    2,000   
2.แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค 
ภาคใต ้

   1,000   

3.แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาต ิ    1,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

106 

โครงการท่ี  26 
โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ 

 
1. ผู้รับผิดชอบ    นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

                ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ เป็นกิจกรรมสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งสําหรับกลุ่มลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพ่ือให้บรรดาลูกเสือได้ทําความรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมอยู่ ร่วมคิด ร่วมทําอย่างเป็น
ทีม ด้วยความสนุกสนาน โดยไม่มีอุปสรรคจากเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือกลุ่มลัทธิการเมืองใด ๆ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญได้มีโอกาสดําเนินกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทักษะ
ลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง  จึงกําหนดจัดโครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญข้ึน โดยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ ระดับภาค ภาคใต้ และระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทํา
กิจกรรมช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา และด้าน
สันติภาพ  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      4.1 เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย 
      4.2 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ  
      4.3 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญได้ใช้ทักษะลูกเสือ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
รวมท้ัง การพัฒนาชุมชน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงออกทางความคิดเห็น จากกิจกรรม
และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  
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4.4 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้แสดงออกตนเองไปสู่ความเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
      4.5 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญมีความรัก ความสามัคคี อดทน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.  ผลผลิตโครงการ      นักเรียนนักศึกษา มีทักษะลูกเสือ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง การท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์  
                               มีจติอาสาในการบําเพ็ญโยชน์เพ่ือส่วนรวม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ    
   7.1.1  บุคลากร  จํานวน  2 คน 
   7.1.2  นักเรียน ระดับ ปวช. 1  จํานวน  8  คน 

7.2  เชิงคุณภาพ     
   นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะลูกเสือและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ณ ค่ายลูกเสือ    
                                วชริาวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1  ลูกเสือวิสามัญได้น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                                
พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
      9.2 เทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคําปฏิญาณและกฎของ 
 ลูกเสือ  
      9.3 ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ทักษะลูกเสือ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมท้ังการ
พัฒนาชุมชน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงออกทางความคิดเห็น จากกิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  
      9.4 ลูกเสือวิสามัญในวัยหนุ่มสาวได้แสดงออกตนเองไปสู่ความเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ มีความ    
รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
      9.5 ลูกเสือวิสามัญมีความรัก ความสามัคคี อดทน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะลูกเสือและมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์             

เพ่ือส่วนรวม 
 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ผู้กํากับลูกเสือ 1 คน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ � �   พนักงานขับรถ 1 คน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � �   ลูกเสือวิสามญั 8 คน  
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1.ชุมนุมลูกเสือวิสามญั ระดับภาค ภาคใต ้    1,000   
2.ชุมนุมลูกเสือวิสามญั ระดับชาต ิ    1,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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โครงการท่ี  27 
โครงการปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

                ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้เปิดรับนักเรียนในระดับ ปวช. 1  ซึ่งนักเรียนแต่
ละคนมาจากสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รู้และเข้าใจ กฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ  นักเรียนเกิดความยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                    
ลดปัญหาการออกกลางคัน การทะเลาะวิวาท และการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดจนแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ ในช่วงท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ  และมีการจัดการเรียนการสอนวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ให้นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึง กฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติตนขณะศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
 4.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกัน ต่อสถานศึกษา และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย มีความคุณธรรม ความเป็นไทย  
                ห่างไกลยาเสพติด 
 4.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้การจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญและนําหลักปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 4.6 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรู้จักบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

 5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได ้
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ  
          7.1.1  ครูและบุคลากร           จํานวน  10  คน 
  7.1.2   นักเรียน ปวช. 1          จํานวน  30  คน   

7.1.2  เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน รู้และเข้าใจกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ลดปัญหา ทะเลาะวิวาท 
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และได้นําความรู้จากการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ไปปรับใช ้
ในชีวิตประจําวัน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และลดปัญหาการออกกลางคัน 
 9.2  นักเรียนได้รู้ถึง กฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติตนขณะศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
 9.3  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกัน ต่อสถานศึกษา และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 9.4  นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย มีความคุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกล                        
                 ยาเสพติด 
 9.5  นักเรียนมีความรู้การจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญและนําหลักปรัชญา 
                 เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
 9.6  นักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรู้จักบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีระเบียบวินัย และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินใน

ชีวิตประจําวันได ้
 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    บุคลากร และนักเรียน 
ช้ัน ปวช. 1 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.ดําเนินการโครงการ � �     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � �     
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1.กิจกรรมปฐมนิเทศและอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 1 

   1,000   

2.กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือวิสามัญ 2 

   2,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากประเมินแบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  28 
โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                  ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      ด้านท่ี 1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

                ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษาจะมีคณะกรรมการเข้ามาประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ  เพ่ือรับรองมาตรฐานและเชิดชูเกียรติของการดําเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 2563  จะมีคณะกรรมการเข้ามาประเมินในเดือน
พฤศจิกายน  ดังนั้น ทุกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ตอน คือ สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การ  โครงการพัฒนาคนดีและคนเก่ง และคุณภาพการ
ดําเนินการกิจกรรม  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูท่ีปรึกษาองค์การ
วิชาชีพฯ ครูท่ีองค์การนักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนให้
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง  เข้ารับการประเมิน ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นํา กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้

 4.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 
4.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงระดับสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวดและแผนงานโครงการ 

 4.4  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการจัดกิจกรรมและนําไปปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานองค์การวิชาชีพฯ 
4.5  เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
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 5.  ผลผลิตโครงการ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด   
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ   
   7.1.1  คณะกรรมการประเมิน   จํานวน       5   คน 
   7.1.2  บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง    จํานวน      10   คน 
   7.1.3  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ และสมาชิกชมรมวิชาชีพ   จํานวน    15   คน 

7.2  เชิงคุณภาพ     
    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องประชุมหางนกยูง 1 และสํานักงานองค์การฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียนมีภาวะผู้นํา กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้และสถานศึกษา                      
ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ในการจัดทําเอกสารและรู้จักการแก้ปัญหา  
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
ครูท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ี
งานกิจกรรมฯ และ
คณะกรรมการองค์การฯ  
จํานวน  30 คน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.ดําเนินการโครงการ �      
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล �      
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

   3,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
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โครงการท่ี  29 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธรีะพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

     2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา   

ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในทุกด้านนั้น จําเป็นต้องอาศัยการสร้างเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เกิด                   
การเรียนรู้ และการแสดงออกทางด้านวิชาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เป็นประจําทุกปีการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมท่ีสร้างเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริง ให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและมีศักยภาพในด้านการแข่งขัน ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกําลังของ
ชาติได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ จากทักษะท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และเกิดทักษะความชํานาญเฉพาะด้าน วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทําโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะพ้ืนฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ข้ึน 
4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
        4.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐ์ 
              ของคนรุ่นใหม่  
        4.2  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของครู นักเรียน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง                                          
        4.3  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครูและนักเรียน  
        4.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันและสร้างขวัญกําลังใจให้ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วม 
              การแข่งขัน 
        4.5  เพ่ือปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อทักษะวิชาชีพ 
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5.  ผลผลิตโครงการ      ครูและนักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ     
   7.1.1  ครูและบุคลากร  จํานวน   10  คน 
   7.1.2  ตัวแทนนักเรียน   จํานวน  20  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการเรียนการสอน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีท่ีจัดการแข่งขัน 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1  นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐข์อง                           
              คนรุ่นใหม่  
        9.2  เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของครู นักเรียน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง                                          
        9.3  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครูและนักเรียน  
        9.4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันและสร้างขวัญกําลังใจให้ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
        9.5  ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อทักษะวิชาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 30 คน 
เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์   
เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ี 
2. ดําเนินการโครงการ  �    ท่ีจัดการแข่งขัน 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �     
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1. แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับจังหวัด 

   2,000   

2.แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคใต ้

   2,000   

3.แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาต ิ

   1,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    5,000   

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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โครงการท่ี  30 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา   

ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

           ในแต่ภาคเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้กําหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และกิจกรรมวิทยาลัย กิจกรรมชมรม/กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักเรียน 
ไม่ผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับพฤติกรรมท่ี 
ไม่เหมาะสมให้กับนักเรียนได้จบการศึกษาตามหลักสูตร ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ลดปัญหาการ
ออกกลางคัน และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงให้สะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย  
จึงกําหนดให้นักเรียนท่ีไม่ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
โดยกวาดขยะ เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ทาสี และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม รวมท้ังเป็น 
การส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1  เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
 4.2  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 4.3  เพ่ือส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
          4.4  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันและให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร  
          4.5  เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสะอาด น่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5.  ผลผลิตโครงการ      นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  7.1  เชิงปริมาณ   
   7.1.1  ครูและบุคลากร  จํานวน     5  คน 
   7.1.2  นักเรียนไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม   จํานวน  20  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน   

8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองในทางท่ีดีข้ึน 
 9.2  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 9.3  นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
          9.4   ลดปัญหาการออกกลางคันและนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร  
          9.5   สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสะอาด น่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมผ่านการซ่อมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมในทางท่ีดี ข้ึนและนักเรียนผ่าน                     

การประเมินผลกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2/2563 มากข้ึน 
 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����     วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  ����     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  ����     
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน      - 
- ค่าใช้สอย      2,000 
- ค่าวัสด ุ      - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      2,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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โครงการท่ี  31 
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
   โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา   

ข้อท่ี   1.2    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

            วันสําคัญต่าง ๆ ของไทยมีหลายกิจกรรม ล้วนแต่มีความหมาย และสําคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อันมาก การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับบุคลากรและนักเรียนเป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจุบันเน้นการฝึกฝน 
และเพ่ิมพูนให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนได้เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนมีคุณธรรมนําชีวิตอย่างสงบสุข ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ช่วยเหลือและทํานุบํารุง
ศาสนา 

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1  เพ่ือปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักเรียนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 4.2  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
          4.2  เพ่ือใหบุ้คลากรและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
          4.3  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 

5.  ผลผลิตโครงการ      ครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ 
                               พระมหากษัตริย์  ร้อยละ 90 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ  :  ครูและบุคลากร  จํานวน   40  คน   ตัวแทนนักเรียน   จํานวน  60  คน 
                  และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  100 คน 
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 7.2  เชิงคุณภาพ  :  บุคลากรและนักเรียนเกิดความรัก ความศรทัธา ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีท่ีจัดการแข่งขัน 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  บุคลากรและนักเรียนมีศีลธรรมจริยธรรมและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 9.2  แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
          9.3  บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
          9.4  ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์  
 

เชิงเวลา กันยายน 2563 – ตุลาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �     วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ี 
2. ดําเนินการโครงการ  � � �  ท่ีจัดการแข่งขัน 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  � � �   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
1.วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 30 
มกราคม ของทุกป ี

   2,000   

2.วันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า 25 
พฤศจิกายน ของทุกป ี

   500   

3.เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี                     
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ                    
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกป ี

   500   

4.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกป ี

   1,000   
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หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

5.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ของทุกปี 

   1,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ    5,000   

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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โครงการท่ี  32 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง    ตําแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
       โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 3   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ด้านท่ี 3   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี 3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร  
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2545  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
กรม และจังหวัด 

ท้ังนี้  หน่วยงานจะต้องนําแผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  
รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจําปีและ
แผนพัฒนาสถานศึกษา  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน / โครงการท่ีวาง
ไวแ้ละนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ีทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบาย ของกรม กระทรวง และรัฐบาล 
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5.  ผลผลิตโครงการ แผนปฏิบัติราชการ จํานวน 1 เล่ม และแผนพัฒนาสถานศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาสถานศึกษา  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการครเูข้าร่วมโครงการ จํานวน  20 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ี ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และรัฐบาล  และสามารถนําไปใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติราชการ 1 เล่ม 
 แผนพัฒนาพัฒนาสถานศึกษา 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม  2563- กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    แผนปฏิบัตริาชการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  ����   และแผนพัฒนาสถาน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����  ศึกษา  
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      5,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  33 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรองกานท์   สัจจะบุตร     ตําแหน่ง    ครู คศ.2 
       โทรศัพท์  074-614046     โทรศัพท์เคลื่อนท่ี     090-7158809 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี   1    ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี   1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการดําเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทํา  มาตรการสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ผลผลิตคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทย  ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)  เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีในอนาคต  จึงได้ดําเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบองการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจ  ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์  รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอก
ระบบ  รวมท้ังสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียน
สายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ  

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้

สามารถนําความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
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5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจ 
                               ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ    
                                อาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  3  ธุรกิจ   
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคาลากรของวิทยาลัย   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

9.2  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถสร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า  25  คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ เ รี ยน ท่ี เ ข้ าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่ม เพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ 
จํานวนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  3  ธุรกิจ   

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  - กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบบ่มเพาะ บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สามารถดําเนินการประกอบ
ธุรกิจ จาํนวนธุรกิจ ไม่น้อย

กว่า  3  ธุรกิจ 

 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอื่น รายได้ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       
- ค่าใช้สอย       
- ค่าวัสด ุ       

งบประมาณรวมท้ังโครงการ     (งบบ่มเพาะ)  
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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โครงการท่ี  34 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยฯ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ท่ี  3    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

         2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ด้านท่ี 3   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี 3.2.2   การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ใช้ระบบเครือข่ายหลักเป็น
ระบบโครงข่ายของ Uninet ซึ่งมีการใช้ควบคู่กับระบบโครงข่ายของบริษัท CAT เพราะต้องสร้าง Load 
Balance ให้ท้ัง 2 ระบบ สามารถทํางานคู่กัน ท้ังนี้เพ่ือให้ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ มีความเสถียร  
 ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ยังมีบางจุดหรือบางพ้ืนท่ี ท่ียังเกิดปัญหา ทําให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ยังไม่ท่ัวถึง จึงขออนุญาตจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์บางชิ้นส่วน และขอดําเนินการจัดการเก่ียวกับระบบ
คู่สายอินเทอร์เน็ตใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ท่ียังขาดและทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพ 
4.2  จัดระบบโครงสร้างเครือข่ายให้มีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
4.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

5.  ผลผลิตโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ มีอุปกรณ์สําหรับจัดการระบบเครือข่าย และโครงสร้างเครือข่ายท่ีมีความเป็นระบบ     
                               มากยิ่งข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และ อาคารเรียนต่างๆ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึน   
9.2  โครงสร้างของระบบเครือข่ายมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
9.3  สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
เชิงคุณภาพ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 –กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ภายในวิทยาลัย  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � สารพัดช่างพัทลุง  

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      5,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 วางแผน 
 12.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

12.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  35 
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ภายในวิทยาลัยฯ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ท่ี  3    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

         2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ด้านท่ี 3   ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อท่ี 3.2.2   การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งหวังและต้องการให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติและบูรณาการการทํางานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดผลการดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 
กาสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้เล็งเห็นความสําคัญตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบให้สอดคล้องกัน และนํานโยบาย
ดังกล่าวนํามาสู้การปฏิบัติในรูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้ขอจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสํานักงาน เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ

 วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ประจําปีงบประมาณ2564 อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ               
4.2  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีช่องทองการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูล

 ข่าวสารท่ีเป็นระโยชน์กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย       
4.3  เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานตาม

 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ประจําปีงบประมาณ2564 
5.  ผลผลิตโครงการ มีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงมีระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย     
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึน   
9.2  โครงสร้างของระบบเครือข่ายมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
9.3  สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงมีระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย     
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    วัสดุ อุปกรณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ระบบศูนย์ข้อมลู  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � และสารสนเทศ  
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      
3,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      3,000 
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 วางแผน 
 12.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

12.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  36 
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงศ์  คชเสน    ตําแหน่ง    หัวหน้างานความร่วมมือ 
   โทรศัพท์  074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี    086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 4  ด้านการมีส่วนร่วม 

  ข้อท่ี 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด ได้ลงนามความร่วมมือ
ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” เพ่ือร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา ดังนั้น งานความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงได้จัดทํา
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ให้ความรู้และทักษะในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
4.2 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัยและ

สร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1-2 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน ได้รับความรู้และทักษะในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 

และปลอดภัย 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช. และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    
                               จํานวน  40 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการขับข่ีรถจักรยายนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
9.2  นักเรียนมีจิตสํานึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียน  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1-2 คน 
เชิงคุณภาพ ได้รับความรู้และทักษะในการขับข่ีรถจักยายยนต์อย่างถูกต้อง  
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,500 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �      
2.ดําเนินการโครงการ    �   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    1,500 

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,500 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  37 
โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  นายธีระพงศ์  คชเสน    ตําแหน่ง    หัวหน้างานความร่วมมือ 
   โทรศัพท์  074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี    086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านความม่ันคง 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี 4  ด้านการมีส่วนร่วม 

  ข้อท่ี 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือสนองความต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจและบริการ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในยุทธศาสตร์ปรับโครงการเศรษฐกิจให้สมดุล        
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งพัฒนาและผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือท้ังภาครัฐ      
และเอกชนในการบูรณาการ และทําความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการองค์กร
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
4.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้สามารถพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถาน

ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ 

5.  ผลผลิตโครงการ สถานประกอบการลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ฝึกอบรมครูและตัวแทนของสถานประกอบการ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการท่ีร่วมลงนาม 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  สถานประกอบการลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ 
9.2  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน  
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 

แห่ง 

เชิงคุณภาพ ครูและตัวแทนสถานประกอบการได้รับการพัฒนา  
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �     จังหวัดพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ � �     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   �    

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  38 
โครงการระดมทรัพยากร 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  นายธีระพงศ์  คชเสน    ตําแหน่ง    หัวหน้างานความร่วมมือ 
   โทรศัพท์  074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านความม่ันคง 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ด้านท่ี 4  ด้านการมีส่วนร่วม 

  ข้อท่ี 4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จึงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้การศึกษามีการพัฒนา
ให้ทันสมัย มีนวัตกรรมท่ีก้าวไกล จึงต้องประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย ให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   จากการได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงมีความจําเป็นต้องระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2  เพ่ือระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนและยากจน 
 4.3  เพ่ือพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ดําเนินอย่างมีประสิทธ ิ

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และชุมชน 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการพัฒนาครู บุคลากร และงานอย่างเพียงพอ 
 9.2  นักเรียนท่ีขาดแคลนได้ความช่วยเหลือตามความต้องการและความจําเป็น 
 9.3  วิทยาลัยฯ กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาจากการระดมทรัพยากร 
- วิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม       
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คณะครู     
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณสําหรับใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยฯ 

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    วิทยาลัยฯ ได้รบัการ
พัฒนา 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และชุมชน 
2.ดําเนินการโครงการ � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   � �  

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  39 
โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0629579 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

  ข้อท่ี 1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3. ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
และในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่โบราณนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จึงได้เกิดข้ึน        
จากความคิดของมนุษย์ จนมาถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  
ด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะนั้น
เป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้เรียนจะต้องคิดเป็นทําเป็น มีความคิดสร้างสรรค์วิทยาลัยฯ จึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุน
ความคิดของครูและนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย        
อันเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์พัฒนาต่อไป 

4.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 4.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                  
 4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวัน                                          
 4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาข้อเท็จจริงของงานสิ่งประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ 

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.   
   จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียนไม่เกิน 10 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. เพ่ิมข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ปวช. และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น  จาํนวน  100 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 9.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
 9.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.              

จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียน  3  คน 
ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษาและชุมชนได ้  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบสิ่งประดิษฐ์ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียนระดับช้ัน ปวช 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 

พัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  
      
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบสิ่งประดิษฐ ์
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  40 
โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์    ตําแหน่ง หัวหน้างานวิจัย ฯ 
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0629579 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

  ข้อท่ี 1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3. ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกศึกษาในสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ ได้แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนําสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวมาประดิษฐ์และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน ์        
แก่ตนเองและผู้อ่ืน การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษาของนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม   
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ทํางานอย่างเป็นระบบรู้จักแก้ปัญหา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมท้ังลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 4.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                  
 4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน                                          
 4.3  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักทํางานกันเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.   
   จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียนไม่เกิน 5 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. เพ่ิมข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 9.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
 9.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.              

จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียน  5  คน 
ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษาและชุมชนได ้  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ    � นักเรียนระดับช้ัน ปวช 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 

พัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ    �  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  
      
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

    1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  41 
โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นางสาววลัยลักษณ์  อินจันทร์   ตําแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
       โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  093-6404892 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี 1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี 3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเสริมสวยเนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้นท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ประกอบอาชีพเป็นหลัก และผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการแต่งหน้าและพัฒนา
บุคลิกภาพ  ซึ่งการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ทําความร่วมมือกับ บริษัทโอซีซี จํากัด (มหาชน)  ผู้จําหน่าย
เครื่องสําอางโอเลียรี่  คัฟเวอร์มาร์ค 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  

5.  ผลผลิตโครงการ ผู้ผ่านการอบรม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ไปประกอบอาชีพ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนกวิชาเสริมสวย และบุคคลท่ัวไป 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียนนําความรู้ไปประกอบอาชีพ 
9.2  มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนในแผนกวิชาเสริมสวย 

 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การอบรม 20 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ผู้เรยีน  20 คน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  �     
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   �    
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      
1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ      1,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  42 
โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   - นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   0810991225 
         - สาขาวิชา หลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
    มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี        2     หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี         2.1    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการให้ครูใช้ และพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้มีการ
สํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรงกับความ

ต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน 
5.  ผลผลิตโครงการ      หลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 
6.  ผลลัพธ์โครงการ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ินของแต่ละสาขาวิชา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  สถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  วิทยาลัยฯ ใช้หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนจัดการเรียนการสอน 
9.2  ครูจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ตามสาขาวิชา สาขางานท่ีได้พัฒนา 

10 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน 

        10 หลักสูตร 
                

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    อนุมัติโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ � � � � พัฒนาหลักสตูรแบบ 

ฐานสมรรถนะหลักสตูร 
ปวช. และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ท่ีตรง 
กับความต้องการของ
สถานประกอบการฯ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � รายงานผลโครงการ
เดือน กันยายน 2564 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสั่งเกต ุ
 13.2 ประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการท่ี  43 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.  ผูร้ับผิดชอบ   - นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   0810991225 
         - สาขาวิชา หลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
    มาตรฐานที ่ 1     คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

ด้านที ่  1           ด้านผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ข้อที ่    1.5        ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส

แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ  และเน้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยแสดงออกถึง
การมีน้ําใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  กําหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชพีในระดับต่างๆ ท่ีได้กล่าวมานั้น ทําใหน้ักเรียน นักศึกษาท่ีได้ฝึกปฏิบัติความรู ้
ทางวิชาการและทางทักษะวิชาชีพท่ีตนเรียนจนเกิดความชํานาญทางวิชาการและทักษะวิชาชีพได้มีโอกาส
แสดงออกให้บุคคลภายนอก ชุมชน  สังคม  รับรู้ถึงความสามารถท่ีมีอยู่และนําประสบการณ์ท่ีได้จากการ
แข่งขันไปปรับประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน และเพ่ือประกอบอาชีพเม่ือสําเสร็จการศึกษา 
4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ  
4.2 เพ่ือจัดและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับชาต ิ
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการแสดงออกถึงการมีน้ําใจเป็น

นักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
5.  ผลผลิตโครงการ      จัดการแข่งขันและส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ   
สถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  60 คน  
 
 



 

 

147 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและอาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานท่ีได้รับมอบหมาย ระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวดัระดับภาค  

9.2  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.นักเรียนระดับ ปวช และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
2. นักเรียน ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นเข้ารว่มโครงการ 
3.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดบัสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค  

20 คน 
 
 
 

40 คน 
 

3 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทางด้านทักษะวิชาชีพท่ีได้
เรียนมาตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

20 คน 

 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    อนุมัติโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

2. ดําเนินการโครงการ  � �  -จัดการแข่งขันทักษะระดับ
สถานศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค  
-ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับ
สถานศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาต ิ

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
และอาชีวศึกษาจังหวัด 
เจ้าภาพจดัประชุมทาง
วิชาการฯ 
ระดับ อศจ. ระดับภาค 
และระดับชาต ิ

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � สรุปผลและรายงานผลตามโครงการ  
เดือน กันยายน 2564 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     
5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 การประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการท่ี  44 
โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้นักเรียน 

1.  ผูร้ับผิดชอบ   - นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   0810991225 
         - สาขาวิชา หลักสูตร ปวช. 
2. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
    มาตรฐานท่ี    2   การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี    4   ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี    4.2   การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

นอกเหนือจากท่ีนักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนในสาขาวิชาท่ีเรียน และลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองแล้ว การได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษาให้สูงข้ึน  อีกท้ังยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพอย่างเหมาะสมนักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเรียนและประกอบอาชพีในอนาคตได ้ 
4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
    4.1  เพ่ือใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู ้ตามสาขาวิชาชีพท่ีเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ   

4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา นําความรู้และประสบการท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียน 
5.  ผลผลิตโครงการ      นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรูต้ามสาขาวิชาชีพท่ีเรียน   
6.  ผลลัพธ์โครงการ นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนหลักสูตร  ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง/สถานประกอบการ  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1    นักเรียน นักศึกษา นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต 
9.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษา 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนสาขาวิชาท่ีเชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้นักเรียน 7 สาขาวิชา 
 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. 

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น   
40 คน 
80 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญตามสาขา
วิชาชีพท่ีตนเรียน 

120 คน 
                

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย   1,500                        บาท 
 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    อนุมัติโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ � � � � เชิญผู้เช่ียวชาญให้

ความรู้นักเรียนตาม
สาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถาน
ประกอบการ  

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � รายงานผลโครงการ
เดือน กันยายน 2564 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     
1,500 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,500 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 ประเมินผลความพึงพอใจ 
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โครงการท่ี  45 
โครงการจัดการสอนเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ประจําปีการศึกษา  2563      

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  1.1.  นายจําลอง  หกหน ู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

       โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   088-3986978                       
1.2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา 
1.3. หัวหน้างานหลักสูตร 
1.4. หัวหน้างานทะเบียน 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1     คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี         1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี           1.7   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายให้มีการจัดทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ปีท่ี  3  ในวิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  วิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน
วิชาชีพ และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน 4 มิติ โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ท่ีผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับ ปวช.3  จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการจัดการ
สอนเตรียมพร้อม การสอบ (V-NET) ประจําปีการศึกษา 2563 นั้น 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาท่ีต้องทําการสอบ ใน V-NET 
4.2 เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ปวช.3 ท่ีต้องเข้าสอบ V-NET 
4.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข้าสอบ V-NET จํานวน  21  คน ผ่านเกณฑ์ระดับชาติไม่น้อยกว่า 15 คน
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน   การสอบ V-NET ได้อย่างดี 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการสอบ  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้เพ่ิมเติม ในรายวิชาท่ีจัดสอบในการสอบ V-NET 

ประจําปีการศึกษา 2563 
9.2  นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบ V-NET 

ประจําปีการศึกษา 2563 
9.3  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ่าน V-NET ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 100  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการสอบ  21  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการสอบ V-NET ได้อย่างด ี - 
เชิงเวลา ต.ค 2563.-ม.ค. 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ �      
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �     
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 จากแบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  46 
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา  2563      

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  1.1. นายจําลอง  หกหน ู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

      โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   088-3986978                       
1.2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา 
1.3. หัวหน้างานหลักสูตร 
1.4. หัวหน้างานทะเบียน 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1      คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี         1      ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี            1.6   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายให้มีการจัดทดสอบ มาตรฐาน
วิชาชีพ  ด้านอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี  3   
ในวิชาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  วิชาสมรรถนะพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ  และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีผ่านมา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียน ระดับ ปวช.3  จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการจัดการสอนเตรียมพร้อม  
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2563 นั้น 

4.  วัตถปุระสงคข์องโครงการ 
4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาท่ีต้องทําการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
4.2 เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ปวช.3 ท่ีต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  21  คน ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 21 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ได้อย่างดี 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้เพ่ิมเติม ในรายวิชาท่ีจัดสอบในการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา 2563 
9.2  นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา 2563 
9.3  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ร้อยละ   100  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการสอบ  21  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างด ี - 
เชิงเวลา ต.ค 2563.-ม.ค. 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ �      
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �     
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

     1,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 จากแบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  47 
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1  

ประจําปีการศึกษา  2563      
 

1.  ผู้รับผิดชอบ  นายจําลอง   หกหนู ตําแหน่ง  ผู้ประสานงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ
   โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   088-3986978                   

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี   3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1      คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ด้านท่ี        1      ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อท่ี          1.6   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ/ฝีมือแรงงาน 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ ตาม
ใบอนุญาตท่ี พท 004/2562  ลงวันท่ี  22  ก.ค.2562 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได ้
มีบทบัญญัติในเรื่องการควบคุมให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทํางานท้ังต่อตนเองและสาธารณะ จึงมีความ
จําเป็นท่ีช่างไฟฟ้าจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
ในอาคารระดับ 1 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
4.2  พัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบการกิจการ 
4.3  ให้ความคุ้มครอง ความปลอดภัยสาธารณะจากการทํางาน 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า 
6.  ผลลัพธ์โครงการ 100 คน /ป ี
7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป นักเรียนและนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีพลังงานท่ีมีประสิทธภิาพและปลอดภัยจากการทํางานของลูกจ้าง 
9.2  มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับและได้รับค่าจ้างสูงข้ึน 
9.3  มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท่ีสมัครเข้าทดสอบ 100  คน 
เชิงคุณภาพ มีความปลอดภัยจากการทํางานและก้าวหน้า มั่นคงในการทํางาน - 
เชิงเวลา ต.ค 2563.-ก.ย. 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ทดสอบตามประกาศศูนย์ทดสอบฯ  
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �      
2.ดําเนินการโครงการ �      
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �     
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 จากแบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  48 
โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายณวัฒน์  พูลช่วย   ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-6568-978 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี          4  ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อท่ี            4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การฝึกงานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะ  กระบวนการคิดและการประยุกต์ความรู ้
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง และเกิดความม่ันใจมีเจต
คติท่ีดีในการทํางาน  เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตัวและได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถาน
ประกอบการและปรับปรุงบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับคําแนะนําจากสถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนในขณะอยู่ในสถาน

ประกอบการ  
4.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
4.3 เพ่ื อให้ นั กเรี ยนได้ทราบแนวทางในการประเมินผลการฝึ กงานโดยสถานประกอบการและ 

ครูนิเทศก์ 
5.  ผลผลิตโครงการ  

5.1 นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชาได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา  2564 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1 นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ 
6.2 นักเรียนประสบความสําเร็จในการฝึกงาน 

7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการฝึกงานสามารถปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
9.2  นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะฝึกงานได ้
9.3  นักเรียนสามารถฝึกงานครบตามเวลาท่ีกําหนดและมีความสุขกับการฝึกงาน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียนปวช.  3   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ทุกแผนกวิชา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย   
- ค่าวัสด ุ

      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน  

13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  49 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายณวัฒน์  พูลช่วย    ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-6568-978 
 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2   การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี          4   ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อท่ี            4.1   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้กําหนดให้วิทยาลัยฯจัดทําโครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษา โดยให้สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมดังนี้  

1. เพ่ือการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการ 

              ท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท้ังนี ้

 เ พ่ือ ให้การจัดการ เรี ยนการสอนระบบทวิภา คีของวิทยาลัยสาร พัดช่ า ง พัทลุ ง  เ กิดผลสัมฤทธิ ์
แก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการยกระดับการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีข้ึน   

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
4.2. เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการ 
4.3. เพ่ือรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.4. เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 

 5.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 

 6.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ สถานประกอบการ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีใกล้เคียง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. สามารถนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.2. สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
9.3. รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.4. สามารถเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน คน 
 - จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน แห่ง 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  และสถานประกอบการเข้าใจการจัดการเรียน  
 การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
เชิงเวลา ตุลาคม  2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ผู้ปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  สถานประกอบการ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       
- ค่าใช้สอย       
- ค่าวัสด ุ       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  50 
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายณวัฒน์  พูลช่วย   ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-6568-978 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี          4  ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อท่ี            4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องมีกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ  
การอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลิตกําลังคนสู่งานอาชีพให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต
หรือบริการ  การจัดการอาชีวศึกษาต้องเน้นปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัด
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ
ข้ันตอน และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 4.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
 4.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ 

5.  ผลผลิตโครงการ  

5.1 ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  จํานวน  10  คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1  สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   
มีความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบทวิภาคี 
 9.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 9.3 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  10 คน 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการท่ีรว่มจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลยัสารพัดช่างพัทลงุ มี

ความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการจดัการศกึษาระบบทวิภาค ี
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สถานประกอบการท่ีรว่ม วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  จัดการศึกษาระบบ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � ทวิภาค ี  
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       
- ค่าใช้สอย       
- ค่าวัสด ุ       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

13.1  วางแผน 
13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  51 
โครงการสัมมนานักเรียนฝึกงาน / ฝึกวิชาชีพ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายณวัฒน์  พูลช่วย    ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-6568-978 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี         4  ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อท่ี           4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา  ในขณะนักเรียน  ฝึกงาน/ฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ  
นักเรียนย่อมได้รับประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคท่ีแตกต่างกัน  สถานศึกษาสามารถนําปัญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ  ของนักเรียน มาหาหนทางแก้ไขให้น้อยลงในโอกาสต่อไป 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพซึ่งกันและกัน 

 4.2  เพ่ือให้นักเรียนได้นําปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝึกงาน/ฝึกอาชีพมาแก้ไขอย่างมีเหตุผล 
4.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพซึ่งกันและกัน 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1 นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชาได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2564 

6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1  นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของตนเอง 

 6.2  นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 6.3  แผนกวิชาและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นําปัญหาและอุปสรรคแก้ไขให้น้อยลง 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนได้รับความรู้ เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

 9.2 นักเรียนจัดทําเอกสารประกอบการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเรียบร้อย 
 9.3  นักเรียนนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นลําดับข้ันตอน กระชับ เข้าใจง่าย 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของตนเอง  
เชิงเวลา ตุลาคม  2563 –  กันยายน  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียนปวช.  3   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ทุกแผนกวิชา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       
- ค่าใช้สอย       
- ค่าวัสด ุ       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ งบอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

13.1  วางแผน 
13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  52 
โครงการส่งเสริมการอ่าน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์     ตําแหน่ง  ครู 
   โทรศัพท์   0891324373  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0891324373 
2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
  มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี   5   ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

ข้อท่ี    5.3   แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนา
คนและพัฒนาสังคม  การอ่านของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ 
 รัฐบาลกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย คือ  ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง 
มีคุณภาพ  ท้ังนี้โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน  และกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
อ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   จึงกําหนดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ   
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย  โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน และกําหนดให้วันท่ี 2 เมษายน  
ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน ดังนั้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   งานวิทยบริการและห้องสมุด  ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของ 
การส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอ่าน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน 
      3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มีนิสัยรักการอ่าน และ 
             การศึกษาค้นคว้า   

4.  ผลผลิตโครงการ   นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน   
5.  ผลลัพธ์โครงการ   นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน   คร ูบุคลากร และ นักศึกษาหลักสูตรวชิาชีพระยะสัน้ จํานวน  40  คน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่าน 
8.2  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 
8.3  ห้องสมุดมีสถิติการใช้เพ่ิมข้ึน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถิติการอ่านเพ่ิมข้ึน  คน 
 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  40  คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน              คน 
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2563   –   เดือนกันยายน  พ.ศ.  2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����     ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลงุ 
2.ดําเนินการโครงการ ���� ���� ���� ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       

1,000 - ค่าใช้สอย      
- ค่าวัสด ุ      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

13.1  วางแผน 
13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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โครงการท่ี  53 
โครงการเทคนิคการใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายกฤตพล  รามสวัสดิ์    ตําแหน่ง  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
       โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   3    การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ด้านท่ี         3     ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี           3.2.1   ครูผู้สอน 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งานสื่อการเรียนการสอนได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนการสอน เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ตลอดจนช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และนําไปประยุกต์ใชง้านในโอกาสต่อไป 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
4.2  เพ่ือเป็นแนวทางการจัดทําสื่อโซเชียลมีเดียไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน  

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนรายวิชาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
                                หรอืผลิตสื่อนวัตกรรมต่อครูหนึ่งคน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครูผู้สอนนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
  9.2  ครูผู้สอนได้รับความรู้ ทักษะในการจัดทําสื่อดิจิทัลออนไลน์ 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน 
เชิงคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 80 % 
เชิงเวลา มีนาคม  2564 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000  บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ครูและบุคลากร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ดําเนินการโครงการ  ����   ศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����    
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
- ค่าตอบแทน       

4,000 - ค่าใช้สอย      
- ค่าวัสด ุ      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


