
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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ส่วนที่  4 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําปีงบประมาณ  2563 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1. ช่ือโครงการ เชิดชูเกียรติและแสดงความยินด ี
  1.ผู้ประสานงาน นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
       โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083 – 9676024  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
สถานศึกษา และวิทยาลัยยังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังยังสนับสนุนการบริจาคหรือการดําเนินการเพ่ือ
การกุศล  งานบุคลากร จึงจัดโครงการเชิญชูเกียรติและแสดงความยินดี ในวาระต่างๆ  โดยอ้างถึงหนังสือ
คณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ   

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
 3.3 เพ่ือเป็นการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าดูงาน  
4.  ผลผลิตโครงการ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกตามวาระต่าง ๆ     
5.  ผลลัพธ์โครงการ วิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน กับ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้เกษียณอายุราชการ  บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล   
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง      
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ   
      สถานศึกษา 
8.2  มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกันระหว่างหน่วยงาน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เกษียณอายุราชการ บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกได้ตามวาระต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. จัดหาของท่ีระลึกตามวาระต่างๆ 20,000     

2. ร่วมถวายเงิน     
3. จัดหาพานพุ่มดอกไม้ หรือ พวงมาลา เนื่องในวโรกาสต่างๆ     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
          ผูป้ระสานงาน  นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร   ตําแหน่ง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  090-7158809 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เนื่ องด้วยงานประชาสัมพันธ์   ได้ดํ า เนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เชิ งรุก  คือ เน้น 

การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล หรือพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณแหล่งชุมชนรวม 
ถึงการประชาสัมพันธ์ตามองค์กร หน่วยงานราชการต่างๆ  ท้ังนี้   เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาและรับทราบข้อมูลอ่ืนๆ ของวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร โดยได้ดําเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์   การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางสถานีวิทยุชุมชนการแจกวารสารประชาสัมพันธ์   เป็นต้น  
          ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน   
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีความเป็นระบบมากข้ึน 
 3.2. เพ่ือพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
 3.3. เพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
          3.4. เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิตโครงการ   
 เพ่ิมจํานวนผูท่ี้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5% 
5.  ผลลัพธ์โครงการ  
 5.1  มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึงกัน 
 5.2  การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ได้ 
                 หลายช่องทาง 
 5.3  การประชาสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างแลพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 จํานวนผู้เรียนและผู้ท่ีได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางวิทยาลัยฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการประชาสัมพันธ ์
ให้เป็นระบบและหลากหลายช่องทาง เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิม

ปริมาณผู้เรียน 5% 
คน 

เชิงคุณภาพ การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง 

 

 มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึงกัน  
 การประชาสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 80,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างและ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  และประชาชน

ท่ัวไป 
พ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 80,000     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 80,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา 

 ผูป้ระสานงาน  นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยจํานวนนักเรียน  นักศึกษา  มีจํานวนมาก  ทําให้การติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน  

นักศึกษาเป็นไปได้ยาก  อีกเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในกรณีท่ีไปติดต่อภายนอก  สามารถ
แสดงถึงสถานะของนักศึกษาได้และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการติดตามนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทําโครงการเพ่ือทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษาให้นักศึกษาพกพาเพ่ือจะได้สะดวกใน
การติดต่องานและแสดงตน 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 3.2.  เพ่ือเพ่ิมสะดวกในการติดต่องานและแสดงตนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ จัดทําบัตร นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช.  ประมาณ  140  คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ทําบัตร นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช.     ประมาณ  140  คน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช.  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1.  นักเรียน  นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 8.2.  นักเรียน นักศึกษามีความสะดวกในการติดต่องานและแสดงตน 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. ประมาณ  140  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้มีบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา  
เชิงเวลา มิถุนายน  2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,400 บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ปวช.       
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา 

 ผูป้ระสานงาน  นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เม่ือศึกษาจบหลักสูตรแล้ว  จะมีการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให้ผู้เรียนใช้เป็น
หลักฐานในการเรียนของแต่ละหลักสูตร  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและนําความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน  ท้ังยังเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร 
 3.2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนให้บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
4.  ผลผลิตโครงการ    
 4.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    24   คน  
 4.2   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.    35   คน  
5.  ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    24    คน 
 5.2   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.    35   คน  
  
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 8.2.  ชุมชนได้ทราบถึงกิจกรรมของสถานศึกษา 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาจบการศึกษา  59 คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร  
เชิงเวลา มีนาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ   บาท 
 
   
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. และ ปวส  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

มอบประกาศนยีบัตร  ปวช. และ ปวส      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 
1.  ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน 

 ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225  

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การฝึกงานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะ  กระบวนการคิดและการประยุกต์ความรู ้

มาใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง และเกิดความม่ันใจมีเจต
คติท่ีดีในการทํางาน  เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตัวและได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถาน
ประกอบการและปรับปรุงบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับคําแนะนําจากสถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบตัิตนในขณะอยู่ในสถานประกอบการ 
 3.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
 3 . 3  เพ่ื อให้ นั กเรี ยนได้ ทราบแนวทางในการประเมินผลการฝึ กงานโดยสถานประกอบการและ 
                       ครูนิเทศก์ 
4.  ผลผลิตโครงการ 

4.1 นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชาได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2563 

5. ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ 
 5.2  นักเรียนประสบความสําเร็จในการฝึกงาน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 8.1  นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการฝึกงานสามารถปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
 8.2  นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะฝึกงานได ้
 8.3  นักเรียนสามารถฝึกงานครบตามเวลาท่ีกําหนดและมีความสุขกับการฝึกงาน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

   
10. สรปุข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียนปวช.  3   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทุกแผนกวิชา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน    3,000  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

  
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

12.1  วางแผน 
12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ    
       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  สัมมนานักเรียนฝึกงาน / ฝึกวิชาชีพ 

 ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225  

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา  ในขณะนักเรียน  ฝึกงาน/ฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ  
นักเรียนย่อมได้รับประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคท่ีแตกต่างกัน  สถานศึกษาสามารถนําปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ  ของนักเรียน มาหาหนทางแก้ไขให้น้อยลงในโอกาสต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพซึ่งกันและกัน 
 3.2  เพ่ือให้นักเรียนได้นําปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝึกงาน/ฝึกอาชีพมาแก้ไขอย่างมีเหตุผล 

3.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพซึ่งกันและกัน 
4.  ผลผลิตโครงการ 

4.1 นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชาได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2563 

5. ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของตนเอง 
 5.2  นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 5.3  แผนกวิชาและงานอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี นําปัญหาและอุปสรรคแก้ไขให้น้อยลง 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 8.1 นักเรียนได้รับความรู้ เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
 8.2 นักเรียนจัดทําเอกสารประกอบการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเรียบร้อย 
 8.3  นักเรียนนําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นลําดับข้ันตอน กระชับ เข้าใจง่าย 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนปวช.  3  ทุกแผนกวิชา คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของตนเอง  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
   



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรปุข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียนปวช.  3   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทุกแผนกวิชา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

สัมมนานักเรียนฝึกงาน / ฝึกวิชาชีพ    3,000  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

  
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

12.1  วางแผน 
12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225  

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องมีกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ  

การอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลิตกําลังคนสู่งานอาชีพให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต
หรือบริการ  การจัดการอาชีวศึกษาต้องเน้นปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัด
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ
ข้ันตอน และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการและสถานศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 3.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
 3.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ 
4.  ผลผลิตโครงการ 

4.1 ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  จํานวน  10  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   
มีความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 8.1  ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี 
 8.2  ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 8.3  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  10 คน 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการท่ีรว่มจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลยัสารพัดช่างพัทลงุ มี

ความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการจดัการศกึษาระบบทวิภาค ี
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
   



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรปุข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    สถานประกอบการท่ีรว่ม วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  จัดการศึกษาระบบ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � ทวิภาค ี  
                                         
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

สัมมนาการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

8,000     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,000 
  
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       12.1  วางแผน 
       12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
       12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225  

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ด้วยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้กําหนดให้วิทยาลัยฯจัดทําโครงการขยายและยกระดับการจัดการ

อาชีวศึกษา โดยให้สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมดังนี้  
1. เพ่ือการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการ 

              ท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท้ังนี ้

     เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เกิดผลสัมฤทธิ ์
แก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการยกระดับการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีข้ึน   
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1. เพ่ือการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.2. เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษา    
                ระบบทวิภาคี 

3.3. เพ่ือรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.4. เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 4.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ สถานประกอบการ 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีใกล้เคียง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 8.1. สามารถนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8.2. สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
8.3. รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
8.4. สามารถเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน คน 
 จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน แห่ง 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  และสถานประกอบการเข้าใจการจัดการเรียน  
 การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ บาท 
   
10. สรปุข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียน ผู้ปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สถานประกอบการ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

กิจกรรมยกระดับคณุภาพการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบประมาณจัดสรร 

  
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      12.1  วางแผน 
      12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
      12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดกลยุทธ์เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยการ
พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความรู ้ด้านทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียนนักศึกษา  มีความรู้ ทักษะ  สมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการทํางานในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถ่ิน  และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 
    3.2  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน  และชุมชนท้องถ่ิน 
 3.3  เพ่ือให้นักเรียน มีสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
และชุมชนท้องถ่ิน                                   

4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะอาชีพตามสาขาวิชา 
5.  ผลลัพธ์โครงการ จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะอาชีพตามสาขาวิชา 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีได้รักการพัฒนาข้ึนตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 8.2  ครูจัดการเรยีนการสอนได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน 
 8.3  นักเรียนมีสมรรถนะวชิาชีพท่ีตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงานและชุมชนท้องถ่ิน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  
เชิงคุณภาพ -หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน 
-นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงานและชุมชนท้องถ่ิน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    พัฒนาหลักสตูรแบบ
ฐานสมรรถนะท่ีตรง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการฯ 

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

พัฒนาหลักสตูรแบบฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการ 
3,000 

    
ของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ิน     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากการสังเกต 
 12.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวส. ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  
2545  มาตรา  15  กําหนดให้จัดการศึกษาสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ผู้เรียนสามารถนําผลการเรียนท่ีได้สะสมไว้มาเทียบโอนระหว่างรูปแบบเดียวกัน
หรือต่างรูปแบบกันได้  รวมท้ังจากการเรียนตามอัธยาศัย  จากการฝึกอาชีพประสบการณ์ชีวิตหรือจาก
ประสบการณ์การทํางาน  สามารถนําเข้ามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตได้  เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความสนใจ และตรงกับสาขาวิชาท่ีเปิดจัดการเรียนการสอน  สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  มาขอรับการประเมินเทียบโอนได้  ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เก่ียวกับนโยบายการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  และวิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง  เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีประกอบอาชีพท่ีต้องการความรู้ 
ทักษะ และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเข้าเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และได้น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สู่การปฏิบัต ิ
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปวส. กลุ่มผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์                                                  
 3.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต  ในหลักสูตร ปวส. 
 3.3  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพ                                  

4.  ผลผลิตโครงการ จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปวส. กลุ่มผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์    
จํานวน  1 สาขาวิชา  ภาคเรยีนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษา  ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  มีโอกาส
สําเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษากลุ่มผู้เรียน ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักศึกษาหลักสูตร ปวส.  ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สําเร็จการศึกษา 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 8.2  นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนหลักสูตร ปวส. ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้เพ่ือความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตร ปวส.  ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย     - บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    จัดการเรียนการสอน
หลักสตูร ปวส.ฯ ภาค
เรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  

2562 

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดการเรียนการสอน ปวส.  
- 

    
- ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา     
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าวัสดฝุึก     
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินเบื้องต้น      
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากการสังเกต 
 12.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 
    

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  นิเทศการสอน 

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาประกอบด้วย  
หลักสูตร  ปวช.  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จึงจําเป็นต้องมีวิธีการท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  และสอดคล้องกับความต้องการของ สถาน
ประกอบการ  ตลาดแรงงาน  และชุมชนท้องถ่ิน  ด้วยการนิเทศการจัดกาเรียนการสอนของครูในด้านต่างๆ  
เพ่ือนําข้อมูลจากการนิเทศการสอนท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเรียนการสอนของผู้สอนใน
ด้านต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือให้ทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  และการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน 
   3.2  เพ่ือนําข้อมูลมาพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ 
    3.3  เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามาตรฐานวิชาชีพ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ผลผลิตโครงการ นิเทศการสอนครูผู้สอนหลักสูตร ปวช. หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนหลักสตูร ปวช. หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) และหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 8.2  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนหลักสูตร ปวช. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เชิงเวลา ภาคเรยีนท่ี  2 ปีการศึกษา  2562 ถึง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นิเทศการสอนครูผู้สอน
หลักสูตร ปวช. หลักสูตร
เสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา  2562 และ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ดําเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอนหลักสูตร ปวช. หลักสูตรเสริม
วิชาชีพ (แกนมธัยม) และหลกัสูตรวิชาชพีระยะสั้น ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา  2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

2,000 

    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากการสังเกต 
 12.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีแนวนโยบายส่งเสริมให้นักรเยนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางด้านวิชาการ  ด้านทักษะวิชาชีพ  และเน้นเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยแสดงออกถึงการมี
น้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  โดยกําหนดให้มีการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งทักษะระดับ
สถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ท่ีได้กล่าวมานั้น  ทําให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้ฝึกปฏิบัติความรู้ทาง
วิชาการและทางทักษะวิชาชีพท่ีตนเรียนจนเกิดความชํานาญทางวิชาการและทักษะวิชาชีพได้มีโอกาสแสดงออก
ให้บุคคลภายนอก ชุมชน สังคม รับรู้ถึงความสามารถท่ีมีอยู่และนําประสบการณ์ท่ีได้จากการแข่งขันไปปรับ
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน  และเพ่ือประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาและได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เพียงพอมาใช้สู่การปฏิบัต ิ
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ 
   3.2  เพ่ือจัดและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ 
    3.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการแสดงออกถึงการมีน้ําใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

4.  ผลผลิตโครงการ จัดการแข่งขันและส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และวิทยาลัยเจ้าภาพ 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะท่ีได้รับมอบหมาย ในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
   8.2  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทางด้านทักษะวิชาชีพท่ีไดเ้รียนมาตาม
สาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กุมภาพันธ์  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    จัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และ
ระดับชาต ิ

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและวิทยาลัย
เจ้าภาพ 

2. ดําเนินการโครงการ  � �   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ

40,000 
    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากการสังเกต 
 12.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ 

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี
เน้นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อกําหนดข้อวิทยาลัยฯ  แต่ยังมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจอีกจํานวนหนึ่ง  ซึ่ง
เม่ือดําเนินการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  ไม่สามารถฝึกจัดอบรมได้เนื่องจากรายวิชาท่ีสมัครไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อกําหนดของวิทยาลัยฯ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจดังกล่าว ได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือนําความรู้ทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และได้
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สู่การปฏิบัต ิ
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ 
    3.2  เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้มีโอกาสในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3.3  เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สู่การปฏิบัต ิ                                  

4.  ผลผลิตโครงการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม    
                               หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ 
 8.2  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
 8.3  นําความรู้ทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สู่การปฏิบัติ 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้มีโอกาสในการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจนําความรู้ทักษะท่ีได้รับไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    จัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นโครงการ
พิเศษ 

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ 20,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000  

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากการสังเกต 
 12.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ E-book 

 ผูป้ระสานงาน  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-1324373 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถแบ่งออกเป็น  3  
ประเภทคือ  สื่อตีพิมพ์  สื่อไม่ตีพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สําหรับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุงได้ให้บริการสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศอย่างหลากหลาย และรวดเร็ว  งานวิทยบริการและห้องสมุดได้จัดซื้อ E-book ไว้บริการผู้ใช้ห้องสมุด 
ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายและถูกต้อง จึงได้จัดโครงการใช้สื่อ 
E-book  
3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือใช้สื่อ  E-book  ได้อย่างถูกต้อง 
   3.2  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 

4.  ผลผลิตโครงการ จํานวน  130 คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสื่อ E-book  ได้อย่างถูกต้อง 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสื่อ E-book  ได้อย่างถูกต้อง  

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวน 130  คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสื่อ E-book  ได้อย่างถูกต้อง  
เชิงเวลา  30 ตุลาคม 2562    
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
สื่อ E-book 

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ E-book      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  สอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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1.  ช่ือโครงการ  ส่งเสริมการอ่าน 

 ผูป้ระสานงาน  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-1324373 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 การอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอ่านของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ 

 รัฐบาลกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย คือ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ท้ังนี้โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน  และกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงกําหนดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
การศึกษาไทย  โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน  และกําหนดให้วันท่ี  2  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน  
ดังนั้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
งานวิทยบริการและห้องสมุด  ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอ่าน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน  
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 

4.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน   
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่าน 
 8.2  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 
 8.3  ห้องสมุดมีสถิติการใช้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถิติการอ่านเพ่ิมข้ึน  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  
เชิงเวลา  ตุลาคม 2562  - กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  
      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ส่งเสริมการอ่าน    3,000  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  สํารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ กิจกรรม 5 ส 
ผู้ประสานงาน  นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน  ตําแหน่ง ครู 
โทรศัพท์  074-614046      โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  065-9499152 

2. ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความ

สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีทํางานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สถานท่ีทํางานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงทัศนคติของผู้บริหารในการทํางาน และระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงาน การ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส. จะเป็นก้าวแรกของการบริหารท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมท้ังช่วยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการ
พัฒนาไปสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการ
กิจกรรม 5 ส. ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีความรู้ความ
เข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติงานให ้

ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3.2 เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
3.4 เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการดําเนินงานและการประกันคุณภาพของ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
4. ผลผลิตโครงการ นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าร่วมทุกคน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษามีความเข้าใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ทุกคนได้ทํากิจกรรม 5 ส. 
(สะสางสะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

8.2  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนักนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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     9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  80  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สามารถพัฒนาตนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีทัศนคติ
ท่ีดีในการทํางาน 

 

เชิงเวลา ทุกวันศุกร์ของแต่ละเดือน  
เชิงค่าใช้จ่าย - บาท 
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักศึกษา   
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. 1-3    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

1.  กิจกรรม  5 ส. -     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 

 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาผู้เชี่ยวชาญผูช้ํานาญการด้านภาษาด้านภาษาต่างประเทศมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์   
 ผู้ประสานงาน  นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน   ตําแหน่ง  ครูสอนภาษาอังกฤษ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  065-9499152 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษา

ดําเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการด้านภาษาด้านภาษาต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  
ให้นักศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพ่ือนําความรูท่ี้ได้ไปปรับใช้ต่อการเข้าสู่สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association Of  South Asian Nations)  หรือ ASEAN  ของประเทศ
ไทยในปี  2558 และเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือจัดหาและสรา้งแรงจงูใจด้านภาษาด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 3.2  เพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูด้านภาษาต่างประเทศรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 3.3  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และวิทยาลัยอ่ืนท่ีจัดแข่งขัน 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ 
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชาญการด้านภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ในชีวิตประจําวัน และการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
 8.2  นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ําใจ 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  80  คน 

-จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียน นักศึกษา   
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. 1-3    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

จัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการดา้นภาษาด้าน 17,000     
ภาษาต่างประเทศฯ      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 17,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  วันคริสต์มาส   

 ผู้ประสานงาน  นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน  ตําแหน่ง  ครูสอนภาษาอังกฤษ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  093-7100159 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลท่ีสําคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์  ซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของ

พระคริสต์ เทศกาลคริสต์มาสจะจัดข้ึนในวันท่ี  25  ธันวาคม  ของทุกปี  จะมีการจัดงานฉลองรื่นเริง 
ในหมู่คริสต์ศาสนิกชนท่ัวโลก  เนื่องด้วยประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมมาช้านาน จึงเห็น
ความสําคัญของเทศกาลวันคริสต์มาส  จึงได้จัดให้มีการทํากิจกรรมเก่ียวกับงานคริสต์มาส 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับเทศกาลวันคริสต์มาส 
 3.2  เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
 3.3  เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมเทศกาลท่ีมีคุณค่า 
 3.4  เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก  
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าร่วมทุกคน  
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษามีความเข้าใจวันสําคัญตามประเพณีของเจ้าของภาษาต่างประเทศ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1  นักศึกษาได้ร่วมทํากิจกรรม สร้างความสามัคคีและความสมัพันธ์ท่ีดีในหมู่คณะ 
 8.2  นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในความสําคัญของเทศกาลวันคริสต์มาส 
 8.3  นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  80  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการทํางานร่วมกันและมีความคิดสร้างสรรค์ 

กล้าแสดงออก อีกท้ังยังเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของเทศกาลวัน
คริสต์มาส 

 

เชิงเวลา วันท่ี  25  ธันวาคม  ของทุกป ี  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักศึกษา   
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. 1-3    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

วันคริสต์มาส   4,000     
      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพสําหรับครูและนักเรียน 
 ผู้ประสานงาน  นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน   ตําแหน่ง  ครูสอนภาษาอังกฤษ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  065-9499152 

 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทําแอปพลิเคชั่น Echo 

VE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ท้ังระบบ Android และ iOS เพ่ือช่วยเพ่ิมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพให้แก่
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตจึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือให้ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้แอปพริเคชั่น Echo VE 

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ 
      ประกอบอาชีพ  
3.3  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4.  ผลผลิตโครงการ ครูและนักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครูและนักศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ครูและนักศึกษา ปวช. 1-3  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และวิทยาลัยอ่ืนท่ีจัดแข่งขัน 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้รับความรู้และมีความเข้าใจจากการใช้แอปพลิเคชั่น   
                 Echo VE 
 8.2 ครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                การประกอบอาชีพ 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - ครูและนักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  80  คน 

- จัดฝึกอบรมครูและนักเรียนในการใช้แอปพลิเคชั่น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    ครูและนักเรียน   
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. 1-3    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

จัดหาผูฝ้ึกอบรมหรือร่วมกับหน่วยงาน    2,000  
      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

 ผูป้ระสานงาน  นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์  ตําแหน่ง  ครู  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากวันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสําคัญท่ีทุกคนจะได้ร่วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นปราชญ์และนักภาษาไทย รวมท้ังเพ่ือน้อมรําลึกในระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่ีได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย เพ่ือกระตุ้นและ
ปลูกจิตสํานึกให้ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญและคุณค่าของภาษาไทย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้
ฝึกทักษะประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทํานุบํารุงส่งเสริม และอนุรักษ์
ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอันล้ําค่าของชาติให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์จึงได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาต”ิ ข้ึน โดยจัดให้มีกิจกรรม การอ่านทํานองเสนาะ   
การกล่าวสุนทรพจน์  การเล่านิทาน และการคัดลายมือ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 3.1.  เพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 3.2.  เพ่ือให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นไทย 
 3.3  เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยมากข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ ด้านทักษะการใช้ภาษาไทยมากข้ึน  
           8.2  นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสําคัญและคุณค่าของภาษาไทย 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาและบุคลากร  จํานวน  50  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้

ภาษาไทยมากข้ึน 
 

เชิงเวลา วันท่ี  29  กรกฎาคม  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักศึกษาและ  
2. ดําเนินการโครงการ  � �  บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

วันภาษาไทยแห่งชาติ    2,000  
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  รําลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู”่ 

 ผู้ประสานงาน  นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์  ตําแหน่ง  ครู  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
สุนทรภู่เป็นกวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก  

สุนทรภู่ มีผลงานสําคัญๆ ท่ีสืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี  เช่นพระอภัยมณี  สิงหไกรภพ  นิราศภูเขาทอง  
นิราศเมืองแกลง  นิราศสุพรรณ  เป็นต้น  ผลงานดังกล่าวมีคุณค่าแฝงไว้ด้วย  ข้อคิด  ปรัชญาในการดําเนินชีวิต
ท่ีสามารถนํามาเป็นแบบอย่างและข้อคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้โดยไม่ล้าสมัย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความกตัญญู ความประหยัด  การไว้วางใจคน การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ ซึ่งนํามาประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดี และเกรงว่าวรรณคดีท่ีมีคุณค่าเหล่านี้จะถูกลืมเลือนไป  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
จึงได้จัดโครงการวันรําลึก “ครูกลอนสุนทรภู”่ข้ึน โดยจัดให้มีกิจกรรมการเล่านิทานจากผลงานของสุนทรภู่ 
การอ่านทํานองเสนาะ การคัดลายมือ และการกล่าวสุนทรพจน์ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1.  เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่  กวีเอกของไทยและของโลก 
 3.2.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดผลงานท่ีมีคุณค่า เกิดความซาบซึ้งในวรรณศิลป์   
                 สร้างความภาคภูมิใจและนําภาษาท่ีงดงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

3.3.  เพ่ือส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนไทยเข้าใจ และเห็นคุณค่า   
                 ของทางภาษา 
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษา และบุคลากร  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยมากข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา และบุคลากร  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ ด้านทักษะการใช้ภาษาไทยมากข้ึน  
          8.2   นักเรียนสามารถนําข้อคิดและปรชัญาจากผลงานของสุนทรภู่ มาประยุกต์ใช้ในการคิด    
                   แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้  
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา และบุคลากร  จํานวน  60  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้

ภาษาไทยมากข้ึน 
 

เชิงเวลา วันท่ี  26  มิถุนายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักศึกษา   
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. 1-3    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

รําลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู”่    2,000  
      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 
1.  ช่ือโครงการ  ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา   

 ผูป้ระสานงาน  นายอดุลย์    จีนลอย  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-6544629 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น

กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2545  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ท้ังนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนําแผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน  รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการ
ประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน / 
โครงการท่ีวางไว้  และนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงจึง
ได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร   
    จัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบาย 
    ของกรม กระทรวง และรัฐบาล 
4.  ผลผลิตโครงการ ข้าราชการครูและผู้บริหาร จํานวน  40  คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและผู้บริหาร จํานวน  40  คน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ี
   ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และ
   รัฐบาล  และสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและผู้บริหาร จํานวน  40  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู และผู้บรหิาร  ห้องโสตทัศนศึกษา 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.อบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาสถานศึกษา     4,000 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผู้ประสานงาน นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0629579 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผล   การ
ประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจํา       ทุกปี
การศึกษา นั้น 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญในหน้าท่ี        
และความรับผิดชอบ จึงจัดให้มี “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา”  ข้ึนเพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                     
 เพ่ือทําความเข้าใจการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
5.  ผลลัพธ์โครงการ รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
6.  กลุ่มเป้าหมาย ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําเร็จและนําไปใช ้
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 คน 

 
คน 

เชิงคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําเร็จ          
และนําไปใช ้

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   พฤษภาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ    � ครู บุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 

พัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงาน
ผล 

 �   

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

    10,000 

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแบบออนไลน ์

 ผู้ประสานงาน นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0629579 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้มีการพัฒนาระบบการประเมิน         และ
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น 
 ในการนี้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความตระหนักในภารกิจหน้าท่ี             เพ่ือให้
การดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์              
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพแบบออนไลน์ข้ึนมา เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวสําเร็จต่อไป  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                     
 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       ท่ี
สูงข้ึน 
4.  ผลผลิตโครงการ รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
5.  ผลลัพธ์โครงการ รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําเร็จและนําไปใช ้
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 คน 

 
คน 

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์สู่
มาตรฐานสากล 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   พฤษภาคม 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบสนับสนุน บาท 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ    � ครู บุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 

พัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงาน
ผล 

 �   

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

     

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 ผูป้ระสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  087-2855830 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
และในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่โบราณนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐต์่างๆ จึงได้เกิดข้ึน        จาก
ความคิดของมนุษย์ จนมาถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  
ด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะนั้น
เป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้เรียนจะต้องคิดเป็นทําเป็น มีความคิดสร้างสรรค์วิทยาลัยฯ จึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุนความคิด
ของครูและนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย        อันเป็น
ต้นแบบในการสร้างสรรค์พัฒนาต่อไป 

3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                  
 3.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน                                          
 3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาข้อเท็จจริงของงานสิ่งประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเปน็ระบบ 

4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.   
   จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียนไม่เกิน 10 คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. เพ่ิมข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 8.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
 8.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.             จํานวน   
1  ผลงาน  ต่อนักเรียน  3  คน 

ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษาและชุมชนได ้  
เชิงเวลา ตุลาคม 2562  -   กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบสนับสนุน บาท 

10. 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    �  
      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดทําวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 ผูป้ระสานงาน  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-1324373 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการดําเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทํา  มาตรการสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ผลผลิตคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทย  ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีในอนาคต  จึงได้ดําเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจ  ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ  รวมท้ัง
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ   

3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้
สามารถนําความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจ
ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

4.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  3  ธุรกิจ   
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคาลากรของวิทยาลัย   
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลงุ  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า  25  คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  
3  ธุรกิจ   

 

เชิงเวลา  ตุลาคม 2562  - กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 40,000  บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สามารถดําเนินการ
ประกอบธุรกิจ 
จํานวนธุรกิจ ไม่
น้อยกว่า  3  ธุรกิจ   

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.พัฒนาสาํนักงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศึกษา   20,000   

2.กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจ   10,000   

3.กิจกรรมศึกษาดูงาน   10,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000  (รองบประมาณ) 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ 
 ผู้ประสานงาน  นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์         ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0898786692 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ท่ีต้องการเพ่ิมปริมาณการเข้าเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา ในระบบวิชาชีพ หรือระบบการอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน พร้อมท้ังเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีอยู่
ในสภาวะฝืดเคือง ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจให้ดีข้ึน คือ การศึกษาในระบบ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับช่างฝีมือและก่ึงฝีมือ ท่ีสามารถนําความรู้ ทักษะไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ แต่ยังมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูท่ียังขาดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา ดังนั้น งานแนะแนวฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้แนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวการศึกษาต่อข้ึน 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา  
3.2 ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยม 
3.3 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง 

4.  ผลผลิตโครงการ  เพ่ิมจํานวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ  นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน  
                           ใน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง พร้อมท้ัง ผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและตรงกันในการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอน ในระบบ
อาชีวศึกษา   

 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการ

สอนในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 
 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. 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  
 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ออกแนะแนวศึกษาต่อ    6,000  
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมิน 

12.3  สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ ปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษา 
 ผู้ประสานงาน   นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์   ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640      โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0898786692 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นกระบวนการผลิตและการพัฒนา กําลังคนพัฒนา
ฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะสัมผัสอย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี เจตนารมณ์เพ่ือให้บุคคลท่ีมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมท้ังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนําทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการให้บุคคลมีความสามารถประกอบอาชีพอิสระ   เพ่ือ
พ่ึงตนเองได้ สิ่งจําเป็นในการสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาท่ีจะเลือกศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึนไป หรือจะประกอบอาชีพ เพ่ือท่ีจะเลือกให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ตนเอง เพ่ือความสําเร็จในอนาคต การปัจฉิมนิเทศจัดข้ึนสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และท่ีสําคัญอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อคิด และแนวทาง

ในการก้าวสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน หรือก้าวสู่อาชีพอิสระในสาขาท่ีเรียน  
3.2 เพ่ือให้ข้อมูลกับนักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

ในการวางแผนชีวิตตนเองต่อไป 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทางอาชีพและการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรท่ีใกล้ชิด

และในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 
3.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักเกณฑ์การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ จากผู้มีประสบการณ์

หรือผู้เชี่ยวชาญ 

4.  ผลผลิตโครงการ  จํานวนนักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 12 คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ  นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6.  กลุ่มเป้าหมาย     นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท้ังการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดย    
 มีข้อมูลเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ 

8.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความรักต่อสถาบัน    
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้น ปวช.3 ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 12 คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ปัจฉิมนิเทศ นักเรยีน นักศึกษา    3,000  
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 วางแผน 
 12.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

12.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 ผู้ประสานงาน   นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์   ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640      โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0898786692 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ท้ังด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     เป็นปัจจัย
ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของความต้องการแรงงานใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงานด้านอาชีพท่ีมี               การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลง จึงจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงต้องติดตามผลว่ามีนักศึกษา 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตรงตามสายงานท่ีเรียนมาหรือไม่ มีความก้าวหน้าในงานและรายได้อย่างไร     เพ่ือ
ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพต่อไป 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1  เพ่ือศึกษาภาวการณ์มีงานทํา การวางแผน และการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี

การศึกษา 2562 เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2563 
3.2 เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดแรงงาน 

4.  ผลผลิตโครงการ   ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเข้าใจตัวเองและเข้าสู้ตลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของตนเอง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย      นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาชั้น ปวช.3 ท้ังหมด 12 คน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1. ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
8.2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 

 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ช้ัน ปวช. 3 ท่ีจะจบการศึกษา คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเข้าสู้ตลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของตนเอง คน 
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. 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    ���� ท้ังหมด 12 คน  
 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา    4,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  แบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 

 ผูป้ระสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  087-2855830 

 ผูป้ระสานงาน  นางอาภรณ์  ไหมละเอียด  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9558432 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน และสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นภารกิจ

หลักของสถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ ให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน โดยให้ทุกสาขางานดําเนินการไม่น้อยกว่า 2  
กิจกรรมต่อปี รวมท้ังเป็นการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน หรือองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ท่ีประสานขอความร่วมมือมาเพ่ือให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์
สูงสุด 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 3.2.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.3.  เพ่ือใหผู้้เรียน ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
3.4   เพ่ือแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

4.  ผลผลิตโครงการ - จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   1,500 คน / 1 ภาคเรียน 
   - แผนกวิชาต่างๆ ได้บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / ป ี
5.  ผลลัพธ์โครงการ มีผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   1,500 คน / 1 ภาคเรียน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1. ชุมชนและนักเรียน ได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 8.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 
 8.3  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   1,500   คน/1 ภาคเรียน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพเสริม

ได ้
 

 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 120,000 บาท 
  
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 120,000     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 120,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)              
   และอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

 ผู้ประสานงาน นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  087-2855830 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  It  Center) และจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เพ่ือให้คําแนะนํา ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้มีความรู้และทักษะการ
ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ตรวจสภาพ ของยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมและ
ส่งเสริมสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1.  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 3.2.  เพ่ือพัฒนาช่างชุมชนให้มีทักษะในการซ่อมบํารุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

3.3.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สุขอนามัย ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.4  เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู ้และทักษะบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
3.5  เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงและเป็นศูนย์ในอนาคต 
3.6  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานจริงและเป็นคนมีจิตอาสา 

4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1 ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไม่น้อยกว่า  2  ตําบล 
 4.2  ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   
 4.3  เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ 
 4.4  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ 
 4.5  นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน 

5.  ผลลัพธ์โครงการ 
 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 
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6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ภายในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1. ประชาชนได้รับริการในด้านต่างๆ  ไม่น้อยกว่า  1,000  คน 
 8.2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 8.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพในอนาคต                  
 8.4  สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
9.  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 ได้รับการซ่อมแซมบํารงุรักษา

ให้มีอายุการใช้งานนานข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
รายการ 

 ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีมลูค่าเพ่ิม รายการ 
 ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมสนับสนนุด้านสุขอนามยั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน และ ภายในจังหวัดพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  ประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดพัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
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11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center)               

     

2.อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1. ช่ือโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 
 ผู้ประสานงาน   1. นายประวิทย ์ จันทโร   ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

   โทรศัพท์           074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-8975902 
 2. นายปรีชา เหมือนกู้   ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 
 โทรศัพท์           074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-8661894 

3. นางวลัยพร แท่นบํารุง  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์           074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 

4. นายธีระพงศ์ คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์           074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
 5. นางรัชดา รอดเนียม  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
   โทรศัพท์           074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะ

สั้น  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้เข้ารับการอบรมได้มีความสามารถในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และมีความพร้อมท้ังในด้าน
ความสามารถเฉพาะท่ีเหมาะสมในแต่ละวิชาชีพมีศักยภาพและความชํานาญ สถานศึกษาปลอดภัยเป็นการสร้าง
ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและ
ประกอบอาชีพส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจะเป็นกําลังแรงงานสําคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยท่ีถูกต้อง สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานและส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนตามระเบียบวาระแห่งชาติ มีอาชีวอนามัยในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี นับ
ได้ว่าสถานศึกษาสามารถสร้างมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างแท้จริง และเป็นผู้นําด้านความปลอดภัยใน
วิชาชีพ 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1  เพ่ือสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
       สถานศึกษาและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3.2  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานด้วย

ความปลอดภัย 
3.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานของสถานศึกษา 

4.  ผลผลิตโครงการ  -        
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความปลอดภัยในการทํางาน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ครู บุคลากร และนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  จํานวน  150  คน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เชิงปริมาณ   บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 8.2  เชิงคุณภาพ  บุคลากรและนักเรียนเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความปลอดภัยในการทํางาน คน 
เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสมนาคุณวิทยากร บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ  �   ครู บุคลากร และ
นักเรียน ชั้น ปวช.                
1-3  

- 

2. ดําเนินการโครงการ  �   - ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย-                         
สารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีอ่ืน ๆ  
ตามท่ีกําหนด 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �   - - 
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

-บรรเทาสาธารณภัย 
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
-ขับข่ีปลอดภัย 

3,000 
3,000 
3,000 
1,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000  บาท 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ จัดหายาและเวชภัณฑ์ 
 ผู้ประสานงาน   นางวลัยพร แท่นบํารุง  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 

   โทรศัพท์           074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนและให้บริการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา  เม่ือเจ็บป่วย
และการเกิดอุบัติเหตุจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในการให้บริการและดูแลด้านพยาบาลเบื้องต้น 
จําเป็นต้องมียาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล สําหรับให้บริการอย่างเพียงพอ  

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1.  เพ่ือส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาด้านสุขภาพอนามัย 
3.2.  เพ่ือการบริการด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนนักศึกษา 

4.  ผลผลิตโครงการ  -        
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนมยีาและเวชภณัฑ์ใช้อย่างพอเพียงและท่ัวถึง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เวชภัณฑ์อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
8.2  นักเรียนนักศึกษาเกิดความประทับใจในการให้บริการเวชภัณฑ์ 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนมียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียงและท่ัวถึง คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียงและท่ัวถึง คน 
เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ  �   ครู นักเรียน - 
2. ดําเนินการโครงการ  �   - วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �   - - 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

-จัดหายา 2,000 
 

    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000  บาท 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ  ประชุมผู้ปกครองผู้เรียน 
 ผู้ประสานงาน  นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง      ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
  โทรศัพท์   -         โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0895008444 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม เร่งรัด
การลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา เพ่ือให้การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว  
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม สถาบันครอบครัวในการอบรมดูแลนักเรียน นักศึกษา  
โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบนโยบายของทางสถานศึกษา และ
ร่วมกันแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในลําดับต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียน 

 3.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับผู้ปกครอง 
3.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีเครอืข่ายผู้ปกครอง และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
3.5 เพ่ือจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.  ผลผลิตโครงการ    ครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายจัดระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ    ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในการแก้ปัญหาต่างๆของผู้เรียน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย       นักเรียนชั้น ปวช.1-3  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ     ห้องโสตวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ครู ผู้ปกครอง มีความเข้าใจตรงกัน 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงทุกคน และนักเรียนช้ัน ปวช. 1,2,3 จํานวน 68 คน คน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง คน 
เชิงเวลา ครั้งท่ี1 (2/2563)  เดือน ตุลาคม 2563 – เดือน ธันวาคม 2563 

ครั้งท่ี2 (1/2564)  เดือน พฤษภาคม 2564 – เดือน สิงหาคม 2564 
วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท บาท 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ  ����   ครู บุคลากร วช. 
ผู้ปกครองนักเรยีน/
นักเรียน 

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. จัดประชุมผู้ปกครองผูเ้รียน ช้ัน ปวช. 1-3   
 

   6,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 
 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 บันทึกสรุปผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” 
 ผู้ประสานงาน  นางสาวชลธิดา   ฤทธิเรือง     ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
  โทรศัพท์  074 -614046         โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0895008444 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐมลตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายและขอสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้ง
ท่ี ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และ
ครู รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง จึงได้ดําเนินการจัดโครงการครูเยี่ยมบ้านเด็กตามนโยบายดังกล่าว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือแสดงถึงความรักความห่วงใยต่อศิษย ์
3.2 เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก 

4.  ผลผลิตโครงการ ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียนครบ 100 เปอร์เซ็น 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองเข้าใจกันมากข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนชั้น ปวช.1-3  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ บ้านผู้เรียนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

8.1 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูท่ีปรึกษา จํานวน  9  คน และนักเรียนช้ัน ปวช. 1,2,3 จํานวน  80   คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครอง คน 
เชิงเวลา 1 – 20  มกราคม 2563 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ครูท่ีปรึกษา นักเรยีน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ ����    และผูป้กครอง จังวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล ����      
 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. ค่าตอบแทน     5,000 
2. ค่าชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง     5,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 บันทึกสรุปผลการดําเนินการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชวีศึกษา (เยี่ยมบ้าน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้ประสานงาน  นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง    ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
  โทรศัพท์  074614046          โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0895008444 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาลดลงและมีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนค่อนข้างสูง  ส่งผลทําให้เกิดการ
สูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงได้จัดทําโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 
3.2 เพ่ือจัดทําแฟ้มประวัติประจําตัวและคัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
3.3 เพ่ือเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน 
3.4 เพ่ือติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียน 

4.  ผลผลิตโครงการ    แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
5.  ผลลัพธ์โครงการ    อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
6.  กลุ่มเป้าหมาย       นักเรียนชั้น ปวช.1-3  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ     บ้านผู้เรียนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูท่ีปรึกษา จํานวน 9 คน และนักเรียนช้ัน ปวช. 1,2,3 จํานวน 100 คน คน 
เชิงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการออกกลางคันและลดอัตราการออกกลางคัน คน 
เชิงเวลา มิถุนายน  2563 –  พฤษภาคม 2564 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย รองบโครงการ บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ  ����   ครูท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครองนักเรยีน/
นักเรียน 

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. ครูเยี่ยมบา้นผู้เรียนครบทุก   
รองบ
โครงการ 

    
2. จัดทําแฟ้มประวัติผู้เรียน     
3. จัดทําสมุดโฮมรูม     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบโครงการ 
 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 บันทึกสรุปผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1. ช่ือโครง  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ “พูดกันมากข้ึน เข้าใจกันมากข้ึน”  
 ผู้ประสานงาน  นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง   ตําแหน่ง  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
  โทรศัพท์  074 -614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0895008444 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวงศึกษา ได้มอบหมายให้สํานักงานติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินงานตามภารกิจโครงการ งานครูท่ีปรึกษาได้ดําเนินโครงการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ”พูดกันมากข้ึน เข้าใจกันมากข้ึน” เพ่ือเพ่ิมการดูแลนักเรียน
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มักพบปัญหาการหนีชั้น
เรียน ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ท่ีผ่านมางานครูท่ีปรึกษา งานปกครอง และครู
ประจําวิชาร่วมรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษาพร้อมท้ังรายงานให้ผู้ปกครองทราบทุกกรณีความผิดท่ีนักเรียน
นักศึกษาฝ่าฝืนระเบียบของวิทยาลัย โดยวิธีโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทราบทันทีท่ีเกิดเหตุและส่งหนังสือรายงงาน
ภายหลังนับเป็นความกรุณาและถือเป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีร่วมกันดูแลนักเรียน นักศึกษา เนื่อง
ด้วยบุคลากรทุกท่านใช้งบประมาณส่วนตัวในการดูแลติดตามดังกล่าว เพ่ือให้การดูแลนักเรียนนักศึกษาตาม
นโยบายข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์และเพ่ือให้ระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเกิด
ประสิทธิภาพสามารถรายงานเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองทราบได้อย่างรวดเร็ว งานครูท่ีปรึกษาจึงได้จัดทําโครงการ
ดังกล่าว ในการนี้ได้จัดเตรียมโทรศัพท์ไว้อํานวยความสะดวกแก่บุคลากรท่ีร่วมดูแลนักเรียน นักศึกษา ณ ห้อง
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือสามารถรายงานเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองทราบได้อย่างรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้เรียน 
3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรท่ีร่วมดูแลนักเรียนนักศึกษา 
3.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองและการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
3.5 เพ่ือให้ระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  ผลผลิตโครงการ    ระบบการดูแลนักเรียนเกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อการลดอัตราการออกกลางคัน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ    ผู้ปกครองสามารถรับทราบพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว 
6.  กลุ่มเป้าหมาย       นักเรียนชั้น ปวช.1-3  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ     บ้านผู้เรียนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูท่ีปรึกษา จํานวน     คน และนักเรียนช้ัน ปวช. 1,2,3 จํานวน 100 คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมผู้เรียนอย่างรวดเร็ว คน 
เชิงเวลา มกราคม –  ธันวาคม 2563 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,600 บาท บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ครูท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครองผูเ้รียน 

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. การติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน 3,600     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,600 (รองบออกกลางคัน) 
 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 บันทึกสรุปผลการดําเนินการ 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 ผูป้ระสานงาน   นายธีระพงศ์   คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
     โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706  
 ผู้ประสานงาน   นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง   ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
     โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง  โดยเน้นการปฏิบัติจริง จนเกิดความชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ รวมท้ังฝึกให้สมาชิก
ทํางานร่วมกัน ส่งเสริมด้าน  การเป็นผู้นํา  ผู้ตามท่ีดี  การเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัด
ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับ
ผู้เรียน  

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตาม 
ศักยภาพให้มีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                          
พ.ศ. 2542  ซึ่งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมองค์องค์การฯ            
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”                 
และ “คนเก่งและมีความสุข” สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การ  และคุณภาพการดําเนินกิจกรรม  โดยมี
คณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การวชิาชีพเสนอแนะการจัดโครงการให้แก่องค์การวิชาชีพระดับหน่วย 

  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กดําเนินการโครงการคนดี คนเก่งและมีความสุข 
จํานวน 10 โครงการ  ว่าด้วยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก มีดังนี้ 

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

   1. แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
              2. แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
              3. แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
              4. แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
              5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 136  เป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย            
๕ แผน ได้แก่ 

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

โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง  ดังนี ้
1. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. โครงการเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
3. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
4. โครงการรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
5. โครงการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
6. โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ และตามท่ีวิทยาลัยฯ 

มอบหมาย 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้รู้จักวิธีการจัดกิจกรรมชมรมและกิจรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของ 
      ตลาดแรงงาน  

4.  ผลผลิตโครงการ  -        
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครู บุคลากร และนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ครู บุคลากร และนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3  จํานวน  150  คน 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนรู้จักวิธีการและการจัดเตรียมเอกสารโครงการ คน 
เชิงเวลา เดือน ก.ย. 2562 – ตุลาคม 2563 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสมนาคุณวิทยากร บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    ครู บุคลากร และ
นักเรียน ชั้น ปวช.                
1-3  

งานบริหารงานท่ัวไปเสนอโครงการ                      
ณ ห้องผู้อํานวยการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. ดําเนินการโครงการ � � � � - ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย-                         
สารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีอ่ืน ๆ  
ตามท่ีกําหนด 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � � � � - สํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

จัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมหลัก พัฒนาคนดี คน
เก่ง และมีความสุข 
 

- - - 30,400 - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,400 (งบเรียนฟรี) 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ  :    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

    1. ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายธีระพงศ์     คชเสน  
       ตําแหน่ง         ครู คศ. 2     โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
       โทรสาร   0-7461-1640 
    2. ผู้ประสานงาน     นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง   ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
        โทรศัพท์           074-614046-301              โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444  

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสําคัญของประเทศท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังทางด้านการเมือง และ
ความม่ันคงของประเทศประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้
ง่าย  จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทําให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพ่ือลดความเครียดของจิตใจลง สภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากจึงมีความจําเป็นท่ีจะหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด  อบายมุขต่าง ๆ  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และโรคอันเนื่องมาจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เยาวชนออกกลางคันไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร   
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุงเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จึงจัดโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน   
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดและโทษของยาเสพติด                           
      อบายมุขและโรคอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 3.2 เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 3.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
 3.4 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันและให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.5 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4.  ผลผลิตของโครงการ   -        

 5.  ผลลัพธ์ของโครงการ   นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  
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6.  กลุ่มเป้าหมาย   

           6.1   เชิงปริมาณ 
       6.1.1)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  จํานวน  40  คน 
       6.1.2)  นักเรียน ปวช.  2-3  จํานวน  70  คน   

     6.2  เชิงคุณภาพ  ครู บุคลากร และนักเรียน  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ     ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดและโทษของยาเสพติด                            
      อบายมุขและโรคอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 8.2 ครู บุคลากร และนักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 8.3 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
 8.4 ลดปัญหาการออกกลางคันและนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 8.5 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข - 
เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน  2563 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย  บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ/ หมวดเงินท่ีใช้    

ขั้นตอน/วิธกีาร 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส (����) พ้ืนท่ี 

ดําเนินการ 
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดําเนินงาน 

งบ
รายจ่าย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ � � � � ห้องโสตทัศนศึกษา -  - - 
2. จัดทําจัดซื้อ/จดัจ้าง � � � � วิทยาลยัสารพัดช่างพัทลุง     

3. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน � � � � อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง     

4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน � � � �      

5. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน � � � �      

6. ดําเนินการโครงการ � � � �      

7. สรุปผลโครงการ/รายงานผล � � � �      

รวมเงิน -  - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ -  - - 

หมายเหตุ   รอรับการจัดสรรงบประมาณ 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1  แบบสอบถาม 
 11.2  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสํานักงาน 

 1.  ผูป้ระสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสดิ์   ตําแหน่ง  หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

 2.  ผูป้ระสานงาน  นายบัญชา  อินทรภักดิ์   ตําแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4895709 

 3.  ผูป้ระสานงาน  นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ปวช. ,ปวส. (เทียบโอน
ประสบการณ์)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนจะต้อง
จัดเตรียมการสอนให้พร้อมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้นั้น  ครุภัณฑ์
การศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพนั้น  ผู้เรียนต้องได้รบัการฝึกปฏิบัติจากสิ่งท่ีเป็นของจริง  สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการ
ตื่นตัว  มีความสุขในการเรียน  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันยุคทันสมัย  รวมท้ังครุภัณฑ์สํานักงานท่ีมีความจําเป็น
ต่อการบริหารงานภายในหน่วยงาน  ทําให้การติดต่อประสานงานมีความสะดวก  สบาย  และเป็นระบบ อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับกิจกรรมบังคับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ในหัวข้อท่ี  3 การพัฒนาและ
ดูแลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ/โรงฝึกงานให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีพร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน 
และ หัวข้อท่ี  4 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีความครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  จึงได้จัดโครงการนี้ข้ึน  

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนรายวิชา 
 3.2   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 3.3   เพ่ือให้การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 
4.  ผลผลิตโครงการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 ชุดลําโพงช่วยสอน 1 ชุด 6,000 6,000 งานสื่อฯ 
2 เครื่องพิมพ์สี  1 เครื่อง 3,900 3,900 ครูบัญชา 
3 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 7,000 7,000 งานทะเบียน 

รวม 3   16,900  
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5.  ผลลัพธ์โครงการ  จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสํานักงาน  3  รายการ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   มีครุภัณฑ์ใช้งานในการเรียนการสอนและการบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 8.2   จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และสร้างความประทับใจ 
                  แก่ผู้มาใช้บริการ 
 8.3   การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
เชิงปริมาณ จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและสํานักงาน   3  รายการ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑด์้านการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา และการบริหารงาน

ภายในหน่วยงานเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 16,900 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดหาครภุณัฑ์การศึกษาและสํานกังาน     16,900 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 16,900 

12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 12.1  แบบสอบถาม 
 12.2  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
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1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยฯ 
 ผู้ประสานงาน นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร   ตําแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  090-7158809    

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ใช้ระบบเครือข่ายหลักเป็น
ระบบโครงข่ายของ Uninet ซึ่งมีการใช้ควบคู่กับระบบโครงข่ายของบริษัท CAT เพราะต้องสร้าง Load 
Balance ให้ท้ัง 2 ระบบ สามารถทํางานคู่กัน ท้ังนี้เพ่ือให้ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ มีความเสถียร  
 ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ยังมีบางจุดหรือบางพ้ืนท่ี ท่ียังเกิดปัญหา ทําให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้
ยังไม่ท่ัวถึง จึงขออนุญาตจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์บางชิ้นส่วน และขอดําเนินการจัดการเก่ียวกับระบบคู่สาย
อินเทอร์เน็ตใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ท่ียังขาดและทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพ 
3.2 จัดระบบโครงสร้างเครือข่ายให้มีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

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

8.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บรกิารอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
8.2  โครงสร้างของระบบเครือข่ายมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
8.3  สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
เชิงคุณภาพ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) 
เป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินการ 

1 2 3 4   
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����      
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ����    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับจัดการระบบเครือข่าย 
  

50,000     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 ผูป้ระสานงาน  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์  ตําแหน่ง  ครู คศ.2      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-1324373 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการดําเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทํา  มาตรการสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ผลผลิตคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทย  ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีในอนาคต  จึงได้ดําเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจ  ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ  รวมท้ัง
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ  และจัดตั้งสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
สําหรับให้บริการวัสดุสํานักงาน มุมวิชาการ  และให้คําปรึกษา 

3.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 3.1  เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พ้ืนท่ี บริการให้คําปรึกษา มุมวิชาการ ของ
สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

4.  ผลผลิตโครงการ สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมในการให้บริการด้าน 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พ้ืนท่ี บริการให้คําปรึกษา มุมวิชาการ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  สามารถเข้าใจบริการสํานกังานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
6.  กลุ่มเป้าหมาย สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมในการให้บริการด้าน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ พ้ืนท่ี บริการให้คําปรึกษา มุมวิชาการ 
 8.2  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 
 8.3  ห้องสมุดมีสถิติการใช้เพ่ิมข้ึน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้อง 
เชิงคุณภาพ ความพร้อมของสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
เชิงเวลา  ตุลาคม 2562  - กันยายน  2563  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 (งบบ่มเพาะฯ) บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สํานักงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

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

      
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

พัฒนาสํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

 
 20,000   

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000  (งบบ่มเพาะฯ) 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  
 
 
 

 
 


