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ส่วนที่  4  รายละเอียดโครงการ 
โครงการท่ี  1 

โครงการมอบประกาศนียบัตร 

1.   ผู้รับผิดชอบ   นายจําลอง   หกหนู       ตําแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน      
      โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
   2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                    มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
                    ข้อท่ี 1.1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลยัสารพัดช่างพัทลุง 

 พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

 กลยุทธท่ี์ 1   ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช)  เม่ือนักเรียนศึกษาจบหลักสูตรแล้ว วิทยาลัยฯจะดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให้
นักเรียนเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตร  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ เรียน  ท้ังยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตนิักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 4.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนให้บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
5.  ผลผลิตโครงการ    
 5.1   นักเรียนจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    20    คน  
 5.2   นักเรียนหลักสูตรระยะสั้น                       100    คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ 
 6.1   นักเรียนจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    20    คน  
 6.2   นักเรียนหลักสูตรระยะสั้น                       100    คน   
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ระดับ ปวช. และ หลักสูตรระยะสั้น 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1.  นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 9.2.  ชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนจบการศึกษา   คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร  
เชิงเวลา กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

ระยะสั้น 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   �    
12. หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายจําลอง  หกหนู) 

                                                                       หัวหน้างานทะเบียน 
 
ความคิดเห็นรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร        
             

 
ลงชื่อ        

                     (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                               รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน ์ รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  2 
โครงการสรรหาบุคลากร 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก             ตําแหน่ง  หวัหน้างานบุคลากร 
                 โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084- 0673157  
 

2. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
    กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
    2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
             ข้อท่ี  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
                 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีหน้าท่ีใน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงกับคุณวุฒิวิชาชีพ  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน
เป็นสิ่งสําคัญยิ่ง  ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงยังขาดแคลนครูผู้สอนในสายวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยแผนกวิชา
ช่างยนต์  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อผู้เรียนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในอนาคต  งานบุคลากร     
จึงได้จัดโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีสายการสอนและสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ  และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1  เพ่ือจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง  ปฏิบัติหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนและหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับ     
                 มอบหมาย 
     4.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณครูผู้สอนให้เพียงพอต่อผู้เรียนของแต่ละสาขาวิชา 
     4.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
     4.4  เพ่ือจ้างเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการประจํางานต่างๆ     

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

เชิงปริมาณ จ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูรายเดือน/รายช่ัวโมง/เจ้าหน้าท่ีธุรการ คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรยีนการอย่างมีประสทิธิภาพ  ครูเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อผู้เรยีน  

ผู้เรยีนมีคณุภาพ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
เชิงค่าใช้จ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 12 เดือน  บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ค่าใช้สอย 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                                        หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  3 
โครงการปลูกจิตสํานักในวันสําคัญของศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก             ตําแหน่ง  หวัหน้างานบุคลากร 
                 โทรศัพท์  074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084- 0673157  
 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
3      ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

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

 4.   วัตถุประสงคข์องโครงการ 

        4.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        4.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  

        4.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในวันสําคัญต่างๆ 
  

5.  ผลผลิตโครงการ     ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรมวัน  
                               สําคัญต่าง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีคุณธรรม จริยธรรม      
                               มีความสํานึกในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสําคัญต่างๆ 

                               จากการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญและ มี ความรู้ในวัน  
7.  กลุ่มเป้าหมาย         ครแูละบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง      
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง /จังหวัดพัทลุง  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
        9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรมวันสําคัญ 

        9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีความสํานึกในวันสําคัญของชาติ          
              ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนนักศึกษา     150 คน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนนักศึกษา  ภาคภูมิใจใน

การร่วมกิจกรรมวันสําคัญ  เห็นความสํานึกในวันสําคัญของชาติ            
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 - - - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                                        หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
               ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  4 
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก   ตําแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร 
         โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084- 0673157 
 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  จัดตั้งข้ึนบนเนื้อท่ีท้ังหมด 4 ไร่ 3 งาน  ตั้งอยู่ เลขท่ี 5 ถนนช่วย      ทุกข
ราษฎร์ จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 074 - 614046 โทรสาร 074 – 611640  เม่ือวันท่ี 30 
มกราคม  2530  เป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งท่ี 25 ของประเทศไทย  และเปิดเรียนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2530 สามารถเปิดรับนักเรียน นักศึกษาได้ 5 แผนกวิชา คือ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า   แผนกวิชาช่างซ่อม
เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์   แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี   แผนกวิชาพิมพ์ดีด   แผนกวิชาเสริมสวย  ท้ังนี้ 5 แผนก
วิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง 247 คน    

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

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูของวิทยาลัย และส่งเสริม ปลูกฝัง ความรักต่อวิทยาลัย 

  4.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  สร้างความสัมพันธท่ี์ดตี่อกัน 

  4.3 เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน   
5.  ผลผลิตโครงการ  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จํานวน 150 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เห็นความสําคัญในการระลึกถึงพระคุณครู      
     และวันสําคัญของวิทยาลัย  
7.  กลุ่มเป้าหมาย  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จํานวน 150 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ  วิทยาลยัสารพัดช่างพัทลุง  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
        9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สืบทอดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูของวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไป 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาของ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 
 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 - - - - 
 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                                        หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  5 
โครงการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินด ี

 1.  ผู้รับผิดชอบ   นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก      ตําแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร 
          โทรศัพท์  074-614046     โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084- 0673157  
 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา

สถานศึกษา และวิทยาลัยยังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังยังสนับสนุนการบริจาคหรือการดําเนินการ
เพ่ือการกุศล  งานบุคลากร จึงจัดโครงการเชิญชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจแสดงความยินดี ในวาระต่างๆ  
โดยอ้างถึงหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัต ิ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ   
 

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
       4.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

    4.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

    4.3 เพ่ือเป็นการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าศึกษาดูงาน  
5.  ผลผลิตโครงการ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกตามวาระต่าง ๆ     
6.  ผลลัพธ์โครงการ วิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน กับ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้เกษียณอายุราชการ  บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1  บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ   

      สถานศึกษา 
        9.2  มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกันระหว่างหน่วยงาน 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เกษียณอายุราชการบุคลากร หน่วยงานภายนอก โอกาสต่างๆ และเพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาวัสดุ ของท่ีระลึกได้ตามวาระต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 

10,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 - - - - 
 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                                         หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์  รักสกุล)                                                          
              ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  6 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.  ผู้รับผิดชอบ  นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก   ตําแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร 
        โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084- 0673157  
 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

                    ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นต้องหม่ันฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ 
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอก 
สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการ
เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็น การสร้างขวัญ กําลังใจ ความ
สมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนําความรู้และ ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  

4. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
      4.1  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาการการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม   
                จริยธรรม  
      4.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนําความรู้ท่ีไดร้ับจากการอบรม สัมมนา ศึกษา       
                ดูงานนอกสถานท่ี มาประยุกต์ใชเ้พ่ือเพ่ิมทักษะของการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                มากยิ่งข้ึน 
       

5.  ผลผลิตโครงการ ผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานทุกคน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคน ได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน สามารถนํา          
                                ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กร และงานราชการ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคน   
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8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง /และหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1  ผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทุกคน    
       9.2  ผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคน ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถนําความรู้และประสบการณ์ 
                ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กร และงานราชการ  
 
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  30 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้บริหารครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพสามารถนํา

ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ
องค์กร และงานราชการ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 

15,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 - - - - 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                                        หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
 
 ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์    รกัสกุล) 
               ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการที่  7 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์งานบุคลากร 

1.  ผูร้ับผิดชอบ    นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก    ตําแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084-0673157 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติราชการในงานต่างๆ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธภิาพบังเกิดผลต่อทางราชการ งานบุคลากร 
ก็เป็นอีกหนึ่งงานท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
วัสดแุละอุปกรณ์สํานักงานเพ่ือนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง 

4.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)  ในการปฏิบัติงาน                                                  
 4.2  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                                   

5.  ผลผลิตโครงการ เครื่องปริ้นเตอร์ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ มีเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ปริ้นเอกสารราชการ งานบุคลากร  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ งานบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก สําเร็จลุล่วง และรวดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์  1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ งานบุคลากร มีเครื่องปริ้นเตอร ์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว  

เชิงเวลา ตุลาคม 2564  -  พฤศจิกายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �     
งานบุคลากร 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - - 6,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
        (นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก) 

                                                               หวัหนา้งานบุคลากร 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                       

 
 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาต ิ ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  8 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน ์
  
1.  ผู้รับผิดชอบ นายรักชาติ   ปานเพชร   ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
                     กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีการกําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนบริบทวิทยาลัย
สารพัดช่าง  เพ่ือปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในจัดจัดตั้งสถานศึกษา  
โดยกําหนดให้วิทยาลัยสารพัดช่าง  ท่ีมีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ท่ีมีผู้เรียนรวมกันไม่เกิน  300 คน  ให้หยุดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป   
ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าเกณฑ์ดังกล่าว  โดยให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  และปรับการจัดการเรียนการสอนสู่การการสอนหลักสูตร 1 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 1  หลักสูตรพลีเม่ียม  ซึ่งการปรับบริบทวิทยาลัยฯ ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการปรับ
ภาพลักษณ์  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และปรับรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยฯด้วย รวมท้ัง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์  ให้มี
ความทันสมัย  สวยงามพร้อมให้บริการในการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  มีความปลอดภัย  ดังนั้น งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร เพ่ือให้
การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์ ข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

4.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนท่ีสาธารณะ มีความปลอดภัย อาคารสถานท่ีมี 
ความพร้อม ระบบไฟฟ้า ประปา แหล่งเรยีนรู้สวยงาม มีมาตรฐาน ทันสมัย 
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4.3 เพ่ือให้บุคลากร  ผู้เรียนและผู้มาติดต่อราชการใช้ประโยชน์ของ ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ อาคาร
สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์

5.  ผลผลิตโครงการ  
          5.1 ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์ 
ได้มาตรฐาน ทันสมัย 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

 6.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 6.2 เป็นแหล่งบริการอาชีพให้กับประชาชน 

7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวัย 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์ 
ได้มาตรฐาน  ทันสมัย  สวยงาม  ปลอดภัย  พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรม 

9.2  ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นมีอาชีพ  มีงานทํา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี  ระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ์  
 

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชายได้
มาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกอบรมและบริการตัดผมฟร ี

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565   
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

อาคารเรียน 1 ชั้น 1 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 2.ดําเนินการโครงการ  ����   

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
60,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 60,000 - - - - 
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การตรวจควบคุมงาน รับตรวจงานตามความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ   
 13.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
             

 
ลงชื่อ      

               (นายรักชาติ   ปานเพชร) 
                                                             รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  9 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชาย 

  
1.  ผู้รับผิดชอบ 1.1  นายรักชาติ   ปานเพชร  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 
1.2  นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง ครู คศ.2 ทําหน้าท่ีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
                     กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีการกําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนบริบทวิทยาลัย
สารพัดช่าง  เพ่ือปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในจัดจัดตั้งสถานศึกษา  
โดยกําหนดให้วิทยาลัยสารพัดช่าง  ท่ีมีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ท่ีมีผู้เรียนรวมกันไม่เกิน  300 คน  ให้หยุดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป  ซึ่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าเกณฑ์ดังกล่าว  โดยให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  และปรับการจัดการเรียนการสอนสู่การการสอนหลักสูตร 1 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 1  หลักสูตรพลีเม่ียม  ซึ่งการปรับบริบทวิทยาลัยฯ ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการปรับ
ภาพลักษณ์  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และปรับรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยฯด้วย รวมท้ังการ
ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความทันสมัย  มีมาตรฐาน  สวยงามพร้อม
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ดังนั้น งานอาคาร
สถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร รวมกับงานพัฒนาหลักสูตร  แผนกวิชาเสริมสวย  ฝ่ายวิชาการ  ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากวิทยาลัยฯ ให้ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้การ
เตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชาย  ข้ึน
เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชาย  ให้มีความพร้อม   
ได้มาตรฐาน  ทันสมัยรองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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4.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมชายให้กับประชาชนและเป็นแหล่งบริการตัดผมชายให้กับบุคคลท่ัวไป 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1 ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชายได้มาตรฐาน  ทันสมัย 

6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพช่างตัดผมชาย 
 6.2 เป็นแหล่งบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน 

7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวัย 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ชั้น 1  อาคารเรียน 1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชายได้มาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและบริการตัดผมฟร ี

9.2  ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชายมีอาชีพ  มีงานทํา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชาย   1  ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชายได้

มาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกอบรมและบริการตัดผมฟร ี

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์  2565  60 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

อาคารเรียน 1 ชั้น 1 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 2.ดําเนินการโครงการ  ����   

3. จัดซื้อจัดจ้าง  ����   
4. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  ����   
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
99,732 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 99,732 - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การตรวจควบคุมงาน รับตรวจงานตามความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ   
 13.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                              หวัหน้างานอาคารสถานท่ี 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
             

 
ลงชื่อ      

              (นายรักชาติ   ปานเพชร) 
                                                           รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                         ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี 10 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน 

  
1.  ผู้รับผิดชอบ 1.1  นายรักชาติ   ปานเพชร  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 
1.2  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง ครู คศ.2 ทําหน้าท่ีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
                     กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีการกําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนบริบทวิทยาลัย
สารพัดช่าง  เพ่ือปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในจัดจัดตั้งสถานศึกษา  
โดยกําหนดให้วิทยาลัยสารพัดช่าง  ท่ีมีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ท่ีมีผู้เรียนรวมกันไม่เกิน  300 คน  ให้หยุดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป  ซึ่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าเกณฑ์ดังกล่าว  โดยให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  และปรับการจัดการเรียนการสอนสู่การการสอนหลักสูตร 1 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 1  หลักสูตรพลีเม่ียม  ซึ่งการปรับบริบทวิทยาลัยฯ ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการปรับ
ภาพลักษณ์  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และปรับรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยฯด้วย รวมท้ังการ
ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความทันสมัย  มีมาตรฐาน  สวยงามพร้อม
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  โดยวิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน  ประเภทท่ีดินสิ่งก่องสร้าง  รายการปรับปรุงปรับปรุงห้องเรียน
เฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน  จํานวน  1  รายการ  งบประมาณ  1,642,900  บาท
ดังนั้น งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร รวมกับ แผนกวิชาช่างกลโรงาน  งานพัฒนาหลักสูตร  ฝ่าย
วิชาการ  ซึ่งได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ ให้ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนองนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ช่างกลโรงงาน  ข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน  ให้มีความพร้อม   
ได้มาตรฐาน  ทันสมัยรองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
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4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพช่างกลโรงงาน  ให้กับประชาชนและนักเรียนมัธยมศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1 ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน ได้มาตรฐาน ทันสมัย 

6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพช่างกลโรงงาน   
6.2 เป็นแหล่งบริการด้านอาชีพช่างกลโรงงาน ให้กับประชาชนและนักเรียนมัธยม 

7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวัย  นกัเรียนมัธยม 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ชั้น 1  อาคารเรียน 1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน ได้มาตรฐาน ทันสมัย   
พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม 

9.2  ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน มีอาชีพ มีงานทํา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน   2 ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน  ได้

มาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  
การฝึกอบรม 

 

เชิงเวลา มกราคม – พฤษภาคม  2565  110 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

อาคารเรียน 1 ชั้น 1 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 
- 

 

1,642,900 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 1,642,900 - - - 

 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การตรวจควบคุมงาน รับตรวจงานตามความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ   
 13.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
             

 
ลงชื่อ      

             (นายรักชาติ   ปานเพชร) 
                                                          รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

                (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  11 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 

1.  ผู้รับผิดชอบ 1.1  นายรักชาติ   ปานเพชร  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 
1.2  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง ครู คศ.2 ทําหน้าท่ีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีการกําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนบริบทวิทยาลัย
สารพัดช่าง  เพ่ือปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในจัดจัดตั้งสถานศึกษา  
โดยกําหนดให้วิทยาลัยสารพัดช่าง  ท่ีมีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ท่ีมีผู้เรียนรวมกันไม่เกิน  300 คน  ให้หยุดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป   
ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเข้าเกณฑ์ดังกล่าว  โดยให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
หลักสูตรห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  และปรับการจัดการเรียนการสอนสู่การการสอนหลักสูตร 1 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 1  หลักสูตรพลีเม่ียม  ซึ่งการปรับบริบทวิทยาลัยฯ ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการปรับ
ภาพลักษณ์  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และปรับรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยฯด้วย รวมท้ังการ
ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความทันสมัย  มีมาตรฐาน  สวยงามพร้อม
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ดังนั้น งานอาคาร
สถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร รวมกับงานพัฒนาหลักสูตร  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ฝ่ายวิชาการ  ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ ให้ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้การ
เตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการโครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพอาหารและ
โภชนาการ ข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการและการจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของประชาชน
ต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและโภชนาการ  อาหารไทย   

เบเกอรี่ ให้มีความพร้อม  ได้มาตรฐาน  ทันสมัยรองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
4.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพอาหารไทยเบเกอรี่ให้กับนักเรียนมัธยมและประชาชนท่ัวไป 

5.  ผลผลิตโครงการ  ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและโภชนาการได้มาตรฐานทันสมัย 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย     ประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวัยและนักเรียนมัธยม 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ   ชั้น 1  อาคารเรียน 5  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและโภชนาการได้มาตรฐาน  ทันสมัย  
พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรมและบริการตัดผมฟรี 

9.2  ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นอาหารและโภชนาการมีอาชีพ  มีงานทํา 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและ

โภชนาการจํานวน  ห้องเรียนอาหารไทยและห้องเรียนเบเกอรี่ 
2  ห้อง 

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและโภชนาการ
ได้มาตรฐาน  ทันสมัย  พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน   
การฝึกอบรม 

 

เชิงเวลา มกราคม – มีนาคม  2565  90 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารและ
โภชนาการ 

อาคารเรียน 5 ชั้น 1 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 2.ดําเนินการโครงการ  ����   

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
80,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 80,000 - - - - 

 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การตรวจควบคุมงาน รับตรวจงานตามความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ   
 13.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี  
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
             

 
ลงชื่อ      

             (นายรักชาติ   ปานเพชร) 
                                                           รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  12 
โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   
1.  ผู้รับผิดชอบ   นายรักชาติ   ปานเพชร  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนบริบทสถานศึกษาตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชน
ท่ัวไป  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  โดยวิทยาลัยฯ  ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเน้นด้าน
ทักษะอาชีพ เน้นทําได้  ทําเป็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ ให้กับคนทุกช่วงวัย แต่การปลูกฝัง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นส่วนสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ  จัดให้มีสถานท่ีในการแสดงความจงรักภักดีให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  รวมท้ัง
บุคคลท่ัวไป  ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา  เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถานบันหลักของชาติ  
เป็นท่ียึดเหนี่ยวของคนไทย  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้บริหาร  
ครู บุคลากร และผู้เรียนงานอาคารสถานท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมความจงรักภักดี
สถาบันพระมหากษัตริย์  โดยจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ี

4.2  เพ่ือเป็นสถานท่ีในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
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4.3  เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยผ์ู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน   

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คน 
5.2  จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ีจํานวน  1 หลัง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน  ร่วมแสดงความจงรักภักด ี
                               ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
9.2  มีสถานท่ีในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จํานวน  200  คน 
 จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมน 

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   

จํานวน 1 หลัง 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน  จิตสํานึกท่ีดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 

เชิงเวลา ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564  2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และ
ผู้เรียน  มีสถานท่ีในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

วิทยาลัยสารพัด
ช่างพัทลุง 

 

2.ดําเนินการโครงการ ����    
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ����    
4. ประชุม/วางแผน ����    
5. ดําเนินการตามแผน ����    
6. สรุปผลโครงการ/รายงานผล ����    
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
35,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - - 35,000 
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 13.2 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯมีความม่ังคง  แข็งแรง  สวยงามสมพระเกียรติฯ 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
            
            
                          

ลงชื่อ      
               (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                            รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
     
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  13 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทําบุญอาคารอํานวยการใหม่ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ   นายรักชาติ   ปานเพชร  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-6562677 

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนบริบทสถานศึกษาตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ให้กับประชาชน
ท่ัวไป  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  และยกเลิกการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยวิทยาลัยฯ  ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป  รวมท้ังได้มีการปรับเปลี่ยนอาคารสถานท่ี  ปรับปรุงห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  และอาคารอํานวยการใหม่  ซึ่งย้ายจากอาคารเรียน 1  ไปยังอาคารเรียน 6  และ 
ได้ดําเนินการย้ายสํานักงานอํานวยการให้แล้ว  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร  
ครูและบุคลากร  รวมท้ังเป็นการเสริมศิริมงคลในการย้ายอาคารอํานวยการใหม่  อาคารสถานท่ี งานฝ่าย
บริหารทรัพยากร จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทําบุญอาคารอํานวยการใหม่   

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือเสริมริมงคลในการย้ายอาคารอํานวยการใหม่ 
4.2  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
4.3  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกัน 

5.  ผลผลิตโครงการ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 60 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกิจกรรมทําบุญ   
                 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ อาคารอํานวยการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  บุคลากรร่วมทําบุญเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และเสริมศิริมงคลอาคารอํานวยการใหม่ 
9.2  ส่งเสริมความร่วมมือในการทํางาน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จํานวน  60  คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความร่วมมือในการกิจกรรมร่วมกัน  
เชิงเวลา ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564  2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    บุคลากรร่วมทําบุญเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และเสริมศิริ
มงคลอาคารอํานวยการใหม่ 
 

อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง

พัทลุง 
 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
(เงินพัก) 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 

4,060 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,060 - - - - 
 
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายรักชาติ   ปานเพชร) 

                                                               หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร       
             

 
ลงชื่อ      

             (นายรักชาติ   ปานเพชร) 
                                                          รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                                                           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  14 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
     โทรศัพท์  074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-8786692 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก คือ เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล หรือพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณแหล่งชุมชน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ตามองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครนักศึกษาและรับทราบข้อมูลอ่ืนๆ ของวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
โดยได้ดําเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บ
เพจเฟสบุ๊ค การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน แจกวารสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ดังนั้น  จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
4.2  เพ่ือพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
4.3  เพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
4.4  เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ   เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัย ฯ 20% และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5% 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1  มีการรับทราบข้อมูลโดยท่ัวถึงกัน 
6.2  มีการประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ ์

ได้หลายช่องทาง 
6.3  การประชาสัมพันธ์ท่ีดี  ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 จํานวนผู้เรียนและผู้ท่ีได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางวิทยาลัย ฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นระบบและหลากหลายช่องทาง เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัย ฯ 20 % 

และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5 % 

คน 

เชิงคุณภาพ การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง 

 

 มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึง  
 การประชาสัมพันธ์ท่ีดีส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 - - - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสมมุ่ง    อินนุรักษ์) 

                หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
 

ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
                          

 
 
ลงชื่อ      

            (นายรักชาติ    ปานเพชร) 
                                                         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  15 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอรง์านการเงิน 

1. ผูร้ับผิดชอบ    นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ์        ตําแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 
    โทร 074-614046                   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 081-2759977 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติราชการในงานต่างๆ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย 
การบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อทางราชการของงาน
การเงิน อีกอย่างหนึ่งท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดหาครุภัณฑ์
วัสดุและอุปกรณ์สํานักงานเพ่ือนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร)์ ในการปฏิบัติงาน 
 4.2  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. ผลผลิตโครงการ  เครื่องปริ้นเตอร ์
6. ผลลัพธ์โครงการ  มีเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย     ปริ้นเอกสารของหน่วยงานราชการ 
8. พื้นท่ีดําเนินการ  งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  งานการเงินสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก สําเร็จลุล่วง และรวดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ งานการเงิน มีเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 
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11. สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการในไตรมาส(����) 

เป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    
งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 2. ดําการเนินโครงการ  ���� ����  

3. สรุปผลโครงการ    ���� 

12. หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน ( ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด/ุครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - - 6,000 

13. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

14. การขออนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ์) 
                      หัวหน้างานการเงิน 
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ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
         ลงชื่อ................................................. 
           (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                     รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
    
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
  

            ลงชื่อ................................................. 
         (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
         ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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โครงการท่ี  16 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอรง์านพัสดุ 

 
1. ผู้รับผิดชอบ    นายศิริชัย  จันทะโชต ิ  ตําแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 
    โทร 074-614046         โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 098-2877828 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติราชการในงานต่างๆ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อทางราชการของงานพัสด ุ
อีกอย่างหนึ่งท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดหาครุภัณฑ์วัสดุและ
อุปกรณ์สํานกังานเพ่ือนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร)์ ในการปฏิบัติงาน 
 4.2  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. ผลผลิตโครงการ  เครื่องปริ้นเตอร ์
6. ผลลัพธ์โครงการ  มีเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. กลุ่มเป้าหมาย     ปริ้นเอกสารของหน่วยงานราชการ 
8. พื้นท่ีดําเนินการ   งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  งานพัสดสุามารถปฏิบัติงานได้สะดวก สําเร็จลุล่วง และรวดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ งานพัสด ุมีเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 
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11. สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการในไตรมาส(����) 

เป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    
งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 2. ดําการเนินโครงการ  ���� ����  

3. สรุปผลโครงการ    ���� 

12. หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน ( ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด/ุครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - - 10,000 

13. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

14. การขออนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริชัย  จันทะโชต)ิ 
                        หัวหน้างานพัสด ุ
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ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
         ลงชื่อ................................................. 
           (นายรักชาติ  ปานเพชร) 
                     รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
    
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
  

            ลงชื่อ................................................. 
         (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
         ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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โครงการท่ี  17 
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 

1. ผู้รับผิดชอบ     นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
                   โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  090-7158809 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

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

ท้ังนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนําแผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ   
โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการกําหนดทางเลือกหรือแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงาน  รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  
แผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ตามแผนงาน / โครงการท่ีวางไว้  และนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ีทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบาย ของกรม กระทรวง และรัฐบาล 
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5.  ผลผลิตโครงการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2568   จํานวน 1 เล่ม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  37 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ี ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และรัฐบาล  และสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงเวลา 17  ธันวาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    แผนพัฒนาการจดัการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  ����   ศึกษา พ.ศ. 2565 ถึง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����  2568  

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
7,080 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 7,080 - - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 

                                                                หวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
             

 
 
ลงชื่อ      

                  (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 
    ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                        (นายศิริวัฒน ์ รักสกุล) 
                   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง         
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โครงการท่ี  18 
โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
1. ผู้รับผิดชอบ   นายบัญชา  อินทรภักดิ์    ตําแหน่ง  หัวหน้างานความร่วมมือ 
     โทรศัพท์  074614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089-4895709 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
11.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  นธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ท่ี  1  จัดการความร่วมมือกับโรงเรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภาย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในยุทศาสตร์ปรับโครงการ
เศรษฐกิจให้สมดุล จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งพัฒนาและผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพโดยอาศัยความ
ร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการ และทําความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.  ผลผลิตโครงการ หน่วยงานภายในและภายนอกลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลั งคน 

ด้านอาชีวศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ทําความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายในและภายนอกลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลังคนด้าน  

อาชีวศึกษา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีร่วมลงนาม 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  หน่วยงานภายในและภายนอกลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ 
9.2  หน่วยงานภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ หน่วยงานภายในและภายนอกลงนามความร่วมมือและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา   

จํานวน  4 หน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ หน่วยงานภายในและภายนอกลงนามความร่วมมือและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา 

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    
 จังหวัดพัทลุง 2.ดําเนินการโครงการ ���� ����   

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����  

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

6,000 

 
- 

 
- 

 
- - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 - - - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายบัญชา  อินทรภักดิ์) 

                                                                หัวหนา้งานความร่วมมือ 
 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
             

 
 
ลงชื่อ      

           (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 
                                                ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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โครงการท่ี  19 
โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
1. ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์   ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
           โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 081-0629579 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
12.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคน ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
และในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่โบราณนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จึงได้เกิดข้ึนจาก
ความคิดของมนุษย์ จนมาถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะนั้นเป็น
สิ่งสําคัญท่ีผู้เรียนจะต้องคิดเป็นทําเป็น มีความคิดสร้างสรรค์วิทยาลัยฯ จึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุนความคิด
ของครูและนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย อันเป็น
ต้นแบบในการสร้างสรรค์พัฒนาต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาข้อเท็จจริงของงานสิ่งประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ 

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. จํานวน 1 ผลงาน 
ต่อนักเรียนไม่เกิน 10 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. เพ่ิมข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา ปวช. และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน 100 คน  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
9.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
9.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.  
 

จํานวน 1 ผลงาน ต่อนักเรียน  
3 คน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพรต่่อสาธารณะชน 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษา 
และชุมชนได ้

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    
นักเรียนระดับช้ัน ปวช 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบประมาณ 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์) 

                                                  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
             

 
 
ลงชื่อ      

           (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 
                                                ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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โครงการท่ี  20 
โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์       ตําแหน่ง  หวัหน้างานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
            โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 081-0629579 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคน ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกศึกษาในสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ ได้แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนําสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวมาประดิษฐ์และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อ่ืน การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษาของนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ทํางานอย่างเป็นระบบรู้จักแก้ปัญหา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมท้ังลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
4.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักทํางานกันเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

5.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. จํานวน 1 ผลงาน 
ต่อนักเรียนไม่เกิน 5 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. เพ่ิมข้ึน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 



 

 

112 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
9.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
9.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.  
 

จํานวน 1 ผลงาน ต่อนักเรียน 
 5 คน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพรต่่อสาธารณะชน 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษา 
และชุมชนได ้

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ    ���� 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

- 

 
- 

 
- 

 
1,000 - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 1,000 - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสมบูรณ์  อินนุรักษ์) 

                                                   หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
             

 
 
ลงชื่อ      

           (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 
                                                ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
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โครงการท่ี  21 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยฯ 

 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
            โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 089-5008444 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3 พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ใช้ระบบเครือข่ายหลักเป็น
ระบบโครงข่ายของ Uninet ซึ่งมีการใช้ควบคู่กับระบบโครงข่ายของบริษัท CAT เพราะต้องสร้าง Load 
Balance ให้ท้ัง 2 ระบบ สามารถทํางานคู่กัน ท้ังนี้เพ่ือให้ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ มีความเสถียร
ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ยังมีบางจุดหรือบางพ้ืนท่ี ท่ียังเกิดปัญหา ทําให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ยัง 
ไม่ท่ัวถึง จึงขออนุญาตจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์บางชิ้นส่วน และขอดําเนินการจัดการเก่ียวกับระบบคู่สาย
อินเทอร์เน็ตใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ท่ียังขาดและทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพ 
4.2  จัดระบบโครงสร้างเครือข่ายให้มีความเป็นระบบครอบคลุมท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
4.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 

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

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

เชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
เชิงคุณภาพ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1.เสนอโครงการ/ขออนุมตั ิ ����    นักเรียนนักศึกษา 
ครู บุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ 

ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และ 
อาคารเรียนต่าง ๆ 2.ดําเนินการโครงการ  ���� ����  

3.สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
170,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 170,000 - - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน 
 13.2 ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง) 

                หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
             
 

 
ลงชื่อ      

          (นางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร) 
               ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

        (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

117 

โครงการท่ี  22 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

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

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการดําเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทํา  มาตรการสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ผลผลิตคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทย  ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)  เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีในอนาคต  จึงได้ดําเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบองการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจ  ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์  รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอก
ระบบ  รวมท้ังสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียน
สายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ  
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

ให้สามารถนําความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจ 
ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนธรุกิจ ไม่น้อยกว่า  3  ธุรกิจ   
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง  
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

9.2  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถสร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

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

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  สามารถดําเนินการประกอบธุรกิจ 
จํานวนธุรกิจ  

ไม่น้อยกว่า  3  ธุรกิจ 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564  - กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    สามารถดําเนินการ
ประกอบธุรกิจ 

จํานวนธุรกิจ ไม่น้อย
กว่า  3  ธุรกิจ 

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 

                                                      หวัหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
             

 
ลงชื่อ      

                (นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร) 
                                                       ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ           
             

 
ลงชื่อ      

                      (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  23 
โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ  1.1  นายธีระพงศ์  คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
         โทรศัพท์      074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706 
     1.2  นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรอืง  ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
                   โทรศัพท์      074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเ พ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  โดยเน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ 
รวมท้ังฝึกให้สมาชิกทํางานร่วมกัน ส่งเสริมด้านการเป็นผู้นํา  ผู้ตามท่ีดี  การมีคุณธรรมจริยธรรม การเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัดยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เพราะตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับผู้เรียน  

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

  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กดําเนินการโครงการคนดี ว่าด้วยการจัดกิจกรรม
โครงการตามแผนกิจกรรมหลัก มีดังนี ้
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   ข้อ 135 เป้าหมายท่ี 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” 
ประกอบด้วย 5 แผน ได้แก่ 

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

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

1. แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
5. แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนเก่ง และมีความสุข   

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดีและ                        

             มีพลานามัยแข็งแรง 
 4.2  เพ่ือใหบุ้คลากรและนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และเกิดความรักชาติ ศาสนา  

             พระมหากษัตริย์ 
 4.3  เพ่ือใหบุ้คลากรและนักเรียนนักศึกษาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.4  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เกิดทักษะ                     

       ความชํานาญ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4.5  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 4.6  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงกับ        

      ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 5.  ผลผลิตโครงการ  
       5.1 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       5.2 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  7.1  บุคลากร นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และนักเรียน ปวช. 2-3    
 7.2  บุคลากรและนักศึกษานักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีทักษะความรู้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 9.2  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และประสบการณ์               
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
จํานวนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา เ ข้าร่ วมโครงการ                    
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ - บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี คนเก่งและก้าวสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

- บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจรยิธรรมและเกิดความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

นักศึกษาหลักสตูร                
ระยะสั้น  

 

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

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
25,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 25,000 - - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 13.2  ผลการจากการประเมินแบบสอบถาม 
 13.2  จากการสังเกตพฤติกรรม 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวชลธิดา  ฤทธเิรือง) 

                         ผูช้่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

 
ความคิดเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา       
             

 
ลงชื่อ      

               (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                    หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                      ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  24 
โครงการประชุมผู้ปกครองผู้เรียน 

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

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
        ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรระยะสั้น  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต โดยจัดให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี และได้รับ
การศึกษาวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนกลุ่ม เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างมี
บูรณาการ โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  เพ่ือให้การจัด
การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว  วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีส่วนร่วม สถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญมากในการอบรมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง   
ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคันและ   
ให้นักเรียนนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา                     
เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของสถานศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา และพบครูท่ีปรึกษา     
เพ่ือรับทราบผลการเรียน  ความประพฤติ  เครือข่ายผู้ปกครอง  และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ               
ให้นักเรียนนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    4.1  เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา   
กับผู้ปกครอง 

 4.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันหาแนวทาง 
แก้ปัญหา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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4.3  เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาและก้าวสู่ตลาดแรงงาน  
อย่างมีคุณภาพ 
 4.4  เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีเครือข่ายผู้ปกครองและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
5.  ผลผลิตโครงการ ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพ และมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1 ครูและบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6.2  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1   ครูและบุคลากร   จํานวน 20 คน 
 7.2   ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และระยะสั้น    
 7.3   ครู บุคลากร และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดี ร่วมกันแก้ปัญหา และลดปัญหา 
การออกกลางคัน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูท่ีปรึกษาร่วมกับผู้ปกครอง ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ผูเ้รียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรเข้าร่วม 
- ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันดูแล ให้คําแนะนํา 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    - ครูและบุคลากร จํานวน 20 คน 
- ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรยีนละ                      
1 ครั้ง 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง-
พัทลุง 

2.ดําเนินการโครงการ  ���� ���� ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 13.2  การประเมินแบบสอบถาม 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจิรภา    คงแก้ว) 

                         เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
ความคิดเห็นหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา        
             

 
ลงชื่อ      

          (นางสาวชลธิดา  ฤทธเิรือง) 
                         หวัหน้างานครูท่ีปรึกษา 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                        ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  25 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา (เย่ียมบ้านผู้เรียน) 

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

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
           ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การ-อาชีวศึกษาทุกแห่งดําเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นประจํา 
ทุกปีงบประมาณ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และ
หลักสูตรระยะสั้น  ซึ่งผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ส่วนใหญ่จะมีปัญหาการออกกลางคันค่อนข้างมาก ส่งผล
ทําให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา และภาวะมีงานทําของผู้เรียน  ครูท่ีปรึกษามีบทบาทสําคัญสําคัญในการ
ให้คําปรึกษา  แนะนํา ดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้เรียน  ติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง-พัทลุง จึงได้จัดทําโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (เยี่ยมบ้านผู้เรียน)  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ดูแล ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้จบการศึกษาตามหลักสูตร 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    4.1  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    4.2  เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้จบการศึกษาตามหลักสูตร  
    4.3  เพ่ือติดตามตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนได้ทราบสภาพความเป็นอยู่และร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 4.4  เพ่ือสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนอาชีวศึกษาออกกลางคันลดลง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  7.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับ ปวช.    
  7.2 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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8.  พื้นท่ีดําเนินการ บ้านผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลงุและจังหวัดใกล้เคียง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ลดปัญหาการออกกลางคันลดลง และครูท่ีปรึกษาดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ผู้เรียนสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูท่ีปรึกษาติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ ครูท่ีปรึกษาดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ผู้เรียนสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ระดับ ปวช. 

บ้านผู้ เรียนในพ้ืนท่ีจั งหวัดพัทลุงและ
จังหวัดใกล้เคียง 
 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 13.2  การประเมินแบบสอบถาม 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                         เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา        
             

 
ลงชื่อ      

          (นางสาวชลธิดา  ฤทธเิรือง) 
                         หวัหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                    ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  26 
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
        ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น  โดยมีนโยบายให้สถานศึกษามีระบบดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ลดปัญหาการออกกลางคัน  ครูท่ีปรึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการดูแล
ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา นักเรียนอย่างมีระบบ ดูแลติดตามในเรื่องของการเรียน พฤติกรรมต่าง ๆ ภายใต้การ
กํากับดูแลของงานครูท่ีปรึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเพ่ิมการ
ดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ  จากการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง-
พัทลุงมักพบปัญหาการขาดเรียน การส่งงาน การแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ การไม่เข้าร่วมกิจกรรม                
หน้าเสาธง เป็นต้น  เพ่ือให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสนองนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        4.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการขาดเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

    4.2  เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 4.3  เพ่ือสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ครูท่ีปรึกษาได้ติดตามผู้เรียนได้สะดวกข้ึน 
    4.4  เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอยา่งเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
    4.5  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนและผู้เรียนได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากข้ึน 

5.  ผลผลิตโครงการ ระบบการดูแลนักเรียนเกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อการลดอัตราการออกกลางคัน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  นักเรียน ชั้น ปวช.  
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7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  7.1  ครูท่ีปรึกษานักเรียน  จํานวน 5  คน 
 7.2  นักเรียน ชั้น ปวช. 2 – 3  จํานวน  48 คน 
  7.3  ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดี ร่วมกันแก้ปัญหา และลดปัญหา 
การออกกลางคัน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง บ้านนักเรียนในจังหวัดพัทลุง และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ลดปัญหาการออกกลางคัน และสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตร 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
- ครูท่ีปรึกษานักเรียน 
- นักเรียน ชั้น ปวช. 2-3 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ การออกกลางคันของผู้เรียนลดลง  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   

เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    - ครูท่ีปรึกษา 
- นักเรียน ช้ัน ปวช. 
2-3 
 

- วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
- บ้านผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและ
ใกล้เคียง 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 13.2  การประเมินแบบสอบถาม 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                        เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา        
             

 
ลงชื่อ      

            (นางสาวชลธิดา  ฤทธเิรือง) 
                           หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                       ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  27 
โครงการจัดหาเครื่องปริ๊นเตอรส์ําหรับงานครูท่ีปรึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
               โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-5008444 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
15.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
        เนื่องจากเครื่องปริ๊นเตอร์ของงานครูท่ีปรึกษาเสียไม่สามารถใช้งานได้  เพ่ือให้มีเครื่องปริ๊นเตอร์ไว้ใช้งาน
ในส่วนของงานครู ท่ีปรึกษา  เครื่องปริ๊นเตอร์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์สํานักงานท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ ง 
ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพ่ือให้งานครูท่ีปรึกษาได้สามารถใช้งานเครื่องปริ๊นเตอร ์
ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดทําโครงการจัดหาเครื่องปริ๊นเตอร์สําหรับงานคร ู
ท่ีปรึกษาข้ึน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        4.1 เพ่ือให้มีเครื่องปริ๊นเตอร์ใช้งานสําหรับงานครูท่ีปรึกษา 

    4.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารของงานครูท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4.3  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร 

5.  ผลผลิตโครงการ มีเครื่องปริ๊นเตอร์ปฏิบัติงานด้านเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ  ของงานครูท่ีปรึกษาได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
7.  กลุ่มเป้าหมาย จัดหาเครื่องปริ๊นเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ       สํานักงานแนะแนวฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  งานครูท่ีปรึกษามีปริ๊นเตอร์ใช้งานได้สะดวด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องปริ๊นเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านเอกสารของงานครูท่ีปรึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ   

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    เครื่องปริ๊นเตอร ์
จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักงานแนะแนวฯ 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
6,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 6,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  ผลจากการดําเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

135 

 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                        เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา        
             

 
ลงชื่อ      

          (นางสาวชลธิดา  ฤทธเิรือง) 
                         หวัหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                      ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

               (นายศิริวัฒน์   รกัสกุล) 
                   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 
 

 
 

 



 

 

136 

โครงการท่ี  28 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)   

และอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1  นายธีระพงศ์  คชเสน   ตําแหน่ง ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
                           โทรศัพท์  074 - 614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086 - 9594706 

1.2  นายจําลอง  หกหนู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
                 โทรศัพท์  074 - 614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
   ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  It  Center) และจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วย
ช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เพ่ือให้คําแนะนํา ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้มีความรู้และ
ทักษะการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ตรวจสภาพของยานพาหนะทุกชนิด 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 

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

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

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

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

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไม่น้อยกว่า   2  ตําบล  
 ประชาชนได้รับบริการ  ไม่น้อยกว่า  1,000  

คน   
 เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ไม่น้อยกว่า  800 

รายการ 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไม่น้อยกว่า  2  

รายการ 
 นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่า  60  %   
เชิงคุณภาพ เครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้

มีอายุการใช้งานนานข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีมูลค่าเพ่ิม  
 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนนุด้านสุขอนามัย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.2  แบบสอบถาม 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม) 

                                                     เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     
             

 
ลงชื่อ      

              (นายจําลอง  หกหนู) 
                                                     หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
            
                       

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์   คชเสน) 
                                                ทําน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  29 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1  นายธีระพงศ์  คชเสน   ตําแหน่ง ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
                           โทรศัพท์  074 - 614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086 - 9594706 

1.2  นายจําลอง  หกหนู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
                 โทรศัพท์  074 - 614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน และสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นภารกิจ

หลักของสถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ ให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน โดยให้ทุกสาขางานดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2  กิจกรรมต่อปี รวมท้ังเป็นการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน หรือ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีประสานขอความร่วมมือมาเพ่ือให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1.  เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 4.2.  เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.3.  เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
4.4   เพ่ือแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

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

 5.2 แผนกวิชาต่างๆ ได้บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / ป ี

6.  ผลลัพธ์โครงการ มีผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   2,500 คน / 1 ภาคเรียน 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1. ชุมชนและนักเรียน ได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 9.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 
 9.3  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการ  ไม่น้อยกว่า   2,500   คน/ 
1 ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบ
อาชีพเสริมได ้

 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2564 –  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    ประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  � �  นักเรียน นักศึกษา  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
50,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 - - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วางแผน 
 13.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม) 

                                                  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     
             

 
ลงชื่อ      

              (นายจําลอง  หกหนู) 
                                                     หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                                           ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
               ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  30 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ 

1. ผู้รับผิดชอบ      1.1  นายธีระพงศ์  คชเสน   ตําแหน่ง ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
                               โทรศัพท์  074 - 614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086 - 9594706 

    1.2  นายจําลอง  หกหนู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
                     โทรศัพท์  074 - 614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการ  
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่โดยจัดให้มี
กิจกรรมอบรมเทคนิคการขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา บุคคลท่ัวไป 
ท่ีเดินทางในช่วงเทศกาล ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทางท้ังชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กํากับดูแลนักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับการใช้
รถจักรยานยนต์                                                                                                            
 4.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้วิธีการขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 4.2  เพ่ือให้บุคคลท่ัวไป ท่ีเดินทางในช่วงเทศกาล ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางท้ังชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนนักศึกษามีวินัยจราจร 
6.  ผลลัพธ์โครงการ อุบัติเหตุภายในสถานศึกษาเป็นศูนย ์
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
      9.1  นักเรียน นักศึกษามีวินัยจราจร อุบัติเหตุลดลง       
      9.2  ลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน   
    9.3  นักเรียน นักศึกษา รู้เทคนิคเบื้องต้นใจการใช้รถใช้ถนน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และประชาชน
ท่ัวไป 

 คน 

เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปมีความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

คน 

เชิงเวลา มกราคม และ เมษายน  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    นักเรียน นักศึกษา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  บุคลากร  ประชาชนท่ัวไป  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   

12. หมวดเงินท่ีใช้  
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - รองบประมาณ - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดกับ ครู  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 13.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับ ครู  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 13.3 แบบสอบถาม  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม) 

                                                  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     
             

 
ลงชื่อ      

              (นายจําลอง  หกหนู) 
                                                     หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์  คชเสน) 
                                              ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
               ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  31 
โครงการปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม       ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
              โทรศัพท์  074-614046         โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 085 - 0801094 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

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

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือให้ผู้บริหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อคิด และ

แนวทางในการก้าวสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน หรือก้าวสู่อาชีพอิสระในสาขาท่ีเรียน  
4.2 เพ่ือให้ข้อมูลกับนักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้

ประโยชน์ในการวางแผนชีวิตตนเองต่อไป 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทางอาชีพและการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรท่ีใกล้ชิด

และในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 
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4.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักเกณฑ์การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ จากผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญ 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนชีวิตตนเองต่อไป 
7. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท้ังการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยมี
ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ 

9.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความรักต่อสถาบัน   

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้น ปวช.3 ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด 25 คน 25 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่าง 

มีความสุข 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

12. หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
3,500 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 3,500 - - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.2 แบบสอบถาม 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม) 

                                                             หวัหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

             (นายธีระพงศ์    คชเสน) 
                                            ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์    รกัสกุล) 
                                                         ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  32 
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม       ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
              โทรศัพท์  074-614046         โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 085 - 0801094 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

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

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพ่ือศึกษาภาวการณ์มีงานทํา การวางแผน และการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาประจํา          

ปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2566 
4.2 เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของ

ตลาดแรงงาน 
4.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดในขณะเรียนในสถานศึกษา 
4.4 เพ่ือรับข้อมูลการประกอบอาชีพ 
4.5 สร้างความคุ้นเคยกับครูผู้สอนและกับวิทยาลัย 
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5.  ผลผลิตโครงการ  ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเข้าใจตัวเองและเข้าสู้ตลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของตนเอง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาชั้น ปวช.3 ท้ังหมด 25 คน และระยะสั้น ท้ังหมด 500 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ  วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
9.2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ชั้น ปวช. 3 ท่ีจะจบการศึกษา และนักศึกษาระยะสั้น ท้ังหมด 525 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเข้าสู้ตลาดแรงงานตรงตามเป้าหมายของตนเอง คน 
เชิงเวลา ตุลาคม  2564–  กันยายน  2565 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ ����    นักศึกษาท่ีจะสําเร็จ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  ����   การศึกษา ชั้นปวช.3 /ระยะสั้น  
3. สรุปผลโครงการ/
รายงานผล 

   ���� ท้ังหมด 525 คน  

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 3,000 - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 วางแผน ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 13.2 แบบสอบถาม 

13.3 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวเพ็ญศรี   รอดเข็ม) 

                                                             หวัหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

             (นายธีระพงศ์    คชเสน) 
                                            ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

            (นายศิริวัฒน์    รักสกุล) 
                                                        ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  33 
โครงการสถานศึกษาสีขาว   

1.  ผู้รับผิดชอบ    1.1  นายยุทธพล   รักเพ็ชร ์  ตําแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
            โทรศัพท์     074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 093-9681363 
                       1.2  นายธีระพงศ์   คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
                     โทรศัพท์     074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086-9594706  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน“ยาเสพติด” เป็นปัญหาสําคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง

จริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากข้ึน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเร่งแก้ปัญหา จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ใน
การดํารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะ  ปลูกฝัง และสร้างจิตสํานึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถ
ปกป้องตนเอง ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น“โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข”นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดจะมีหลายประเภทอาทิ เช่น 
ยาบ้า กัญชา น้ํากระท่อม ฯลฯ สาเหตุอันเนื่องมาจากการอยากรู้ อยากลอง และถูกเพ่ือนชักจูงในทางท่ีผิด  
ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้สารเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ควรมีการตรวจ
สุขภาพประจําปี ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เล่นดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ รวมท้ังลดปัญหาการพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     4.1  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างเครือข่ายผู้นํานักเรียน นักศึกษา ในการต่อต้าน
ยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
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  4.2  เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ  

      4.3  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  4.4  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 

อบายมุขให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
               4.5 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
และอบายมุข 

5.  ผลผลิตโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาสีขาว 
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :   - บุคลากร  จํานวน  20  คน 
            - นักเรียน นักศึกษา จํานวน 80 คน 
  เชิงคุณภาพ :   นักเรียนนักศึกษาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ   
8.  พื้นท่ีดําเนินการ      บ้านพักท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด อบายมุข ลดน้อยลง  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  จํานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติดและอบายมุข  
เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ    ���� ครู บุคลากร จํานวน 
20  คน  นักเรียน
นักศึกษา จํานวน                
80 คน 

บ้านพักผู้เรยีนและวิทยาลัยสารพัดช่าง-
พัทลุง 

2.ดําเนินการโครงการ    ����   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 5,000 - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 13.2  ผลจากการการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

13.3  ผลจากการคัดกรองการติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                         เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง    
ความคิดเห็นหัวหน้างานปกครอง         
             
 

ลงชื่อ      
          (นายยุทธพล   รักเพ็ชร) 

                                    หัวหน้างานปกครอง 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์   คชเสน) 
                         ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  34 
โครงการส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียนนักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบ    1.1  นายยุทธพล   รักเพ็ชร ์  ตําแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
            โทรศัพท์     074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 093-9681363 
                       1.2  นายธีระพงศ์   คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
                     โทรศัพท์     074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086-9594706  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
      ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและ
ระเบียบว่าด้วยวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน เพ่ือให้นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ 
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและยาเสพติดในสถานศึกษา  
คณะกรรมการงานปกครองได้กําหนดให้มีการตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย เป็นประจําทุกเดือน  ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจะต้องรู้ เข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เพ่ือแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีความสุข  รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
สถานศึกษา  จึงต้องจัดทําโครงการส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียนข้ึน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    4.1  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง 
    4.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกายได้ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ  
 4.3  เพ่ือลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 4.4  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ  นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย บุคลิกภาพท่ีดี และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  นักเรียนแต่งกายถูกต้องระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :    นักเรียนนักศึกษา  จํานวน  47  คน 
  เชิงคุณภาพ :   นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยฯ และกฎหมาย  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนนักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยฯ มีความประพฤติเรียบร้อย ลดปัญหาการใช้               
ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท  และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ      
วิทยาลัยฯ                     

จํานวน  47  คน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาแต่งกายตามระเบียบและปฏิบัติตน                  
ได้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2546 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    นักเรียน ระดับ ปวช.  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ  ���� ���� ���� นักศึกษาหลักสตูร

ระยะสั้น 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ����   

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 2,000 - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  ผลจากการตรวจเครื่องแบบ-เครื่องแต่งกาย  
 13.2  สรุปการตัดคะแนนความประพฤติ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                         เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง    
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานปกครอง         
             
 

ลงชื่อ      
          (นายยุทธพล   รักเพ็ชร) 

                                    หัวหน้างานปกครอง 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์   คชเสน) 
                         ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  35 
โครงการขับข่ีปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100% 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    1.1  นายยุทธพล   รักเพ็ชร ์  ตําแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
            โทรศัพท์     074-614046            โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 093-9681363 
                       1.2  นายธีระพงศ์   คชเสน  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
                     โทรศัพท์     074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 086-9594706 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
        ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดพัทลุงดําเนินการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้รายงานผลผ่านทางระบบออนไลน์
เป็นประจําทุกเดือน  เพ่ือสนองนโยบายของจังหวัดพัทลุง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  วิทยาลัยฯ  จึงได้กําหนดมาตรการให้ผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย เข้า-ออก วิทยาลัยฯ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ  
และให้ความรู้กฎหมายจราจร  เพ่ือนําไปใช้ในการขับข่ีรถอย่างมีวินัยและเคารพกฎจราจรให้บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางกฎหมาย
จราจร 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจรแต่ละประเภท 

    4.2  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนักและปฏิบัตติามกฎหมายจราจร  
    4.3  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
 4.4  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.5  เพ่ือสนองนโยบายของจังหวัดพัทลุง 

5.  ผลผลิตโครงการ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและสวมหมวกนิรภัย  
                               100% ท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย 
6.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรและนักเรียนมีความรู้กฎหมายจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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7.  กลุ่มเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ :    บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา  จํานวน  50 คน  
  เชิงคุณภาพ :   บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร  มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน  เคารพกฎ
จราจร  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จํานวน 50  คน จํานวน 50  คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีวินัยในการขับข่ีรถและ

เคารพกฎจราจร 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 50 
คน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

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

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 2,000 - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการเกิดอุบัติเหต ุ
 13.2  สังเกตจากการใช้รถจักรยานยนต์เข้า-ออก วิทยาลัยฯ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                         เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง    
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานปกครอง         
             
 

ลงชื่อ      
          (นายยุทธพล   รักเพ็ชร) 

                                    หัวหน้างานปกครอง 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์   คชเสน) 
                         ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  36 
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1.  ผู้รับผิดชอบ    นายกิตติศักดิ์   ด้วงทอง ตําแหน่ง  พนักงานราชการคร ู
               โทรศัพท์      074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-8276512 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านความม่ันคง 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3  ด้านบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  3  สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากร 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ท่ีสันนิษฐานว่าเกิดจาก
ค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑปอู่ฮ่ันของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนกระท่ัง 
มีการไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก และปัจจุบันเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ท่ัวโลก พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจํานวนมาก และจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผล
ให้ประชาชนติดเชื้อและเริ่มกระจายในวงกว้างมากข้ึนการป้องกันการติดเชื้อสามารถทําได้โดยหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19 การสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากสงสัยว่า
ตนเองอาจจะได้รับเชื้อควรแยกสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ขณะ แยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทางหรือ
อยู่ในท่ีท่ีคนหนาแน่น งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน และควรปฏิบัติตนตามคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ ทรัพยากรและงบประมาณ  
เพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ ขององค์การในการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพราะการรับรู้และบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ ท้ังนี้ การเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จําเป็นต้องมีการดําเนินการให้ความรู้ 
คําแนะนํา การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง  รวมท้ังเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     4.2  เพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.3  เพ่ือสร้างความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     4.4  เพ่ือสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียม 

ความพร้อมก่อนภาคเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
     4.5  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน รู้จักป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 

5.  ผลผลิตโครงการ  
 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการและลดการแพร่กระจายของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

6.  ผลลัพธ์โครงการ  
 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรู้การป้องกันตนเองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คิดเป็นร้อยละ 90  และลดการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
7.  กลุ่มเป้าหมาย ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  จํานวน  200  คน     
8.  พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19)  และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้
บริการวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 

จํานวน  200  คน 

เชิงคุณภาพ - บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรู้
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
12,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 12,000 - - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 13.2  สังเกตจากจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจิรภา   คงแก้ว) 

                เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    
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ความคิดเห็นหัวหน้างานปกครอง         
             
 
 

ลงชื่อ      
          (นายกิตติศักดิ์  ด้วงทอง) 

                         หวัหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายธีระพงศ์   คชเสน) 
                         ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  37 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปีการศึกษา  2564 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายกฤตพล   รามสวัสดิ์       ตําแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
                      โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   065-9952924     

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้กําหนดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ของทุกแผนกวิชา เพ่ือประเมินนักเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีกําหนด ว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้อท่ี 12 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 12.3 ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนหลักสูตรปวช. ชั้นปีท่ี 3 
4.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนหลักสูตร ปวช.3 ท่ีต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4.3 เพ่ือให้เป็นไปตามการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  22  คน  
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ร้อยละ 100 

9.2  นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสูตร ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  จํานวน 22 คน 

จํานวน 22 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  จํานวน  22 คน 

จํานวน  22 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564-กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    อนุมัติโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ �    ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ นักเรียน
หลักสูตรปวช. ชั้นปีท่ี3 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �   1.ประเมินผลโครงการ 
2.สรุปผล/รายงานผล
โครงการภายในเดือน 
ก.ย.65 

 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

-ค่าตอบแทน 
-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสด ุ

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 1,000 - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 จากแบบสอบถาม 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
       (นายกฤตพล    รามสวัสดิ์) 

                    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ       
                        
 

 
ลงชื่อ      

              (นายชัยวัฒน์   ทิพย์ทอง) 
                  ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  38 
โครงการจัดการสอนเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ประจําปีการศึกษา  2564 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1  นายกฤตพล   รามสวัสดิ์       ตําแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
      โทรศัพท์  074-614046           โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   065-9952924     

 1.2  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และหัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา 
 1.3  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 1.4  หัวหน้างานทะเบียน 

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายให้มีการจัดทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ปีท่ี  3  ในวิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  วิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน
วิชาชีพ และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน 4 มิติ โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ท่ีผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับ ปวช.3  จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการจัดการ
สอนเตรียมพร้อม การสอบ (V-NET) ประจําปีการศึกษา 2564  

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

มาตรฐานวิชาชีพ  
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5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข้าสอบ V-NET จํานวน  22  คน ผ่านเกณฑ์ระดับชาติไม่น้อยกว่า 15 คน
6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน   การสอบ V-NET ได้อย่างดี 
7.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการสอบ  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้เพ่ิมเติม ในรายวิชาท่ีจัดสอบในการสอบ V-NET 
ประจําปีการศึกษา 2564 

9.2  นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบ V-NET   
ประจําปีการศึกษา 2564 

9.3  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ่าน V-NET ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 68%  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช.3 ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข้ารับการสอบ  22 คน 22 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการสอบ V-NET ได้อย่างด ี22 คน 22 คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2564-กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    อนุมัติโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.ดําเนินการโครงการ �    จัดการเรียนการ

สอนเตรียมความ
พร้อมสอบ V-NET 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล  �   1.ประเมินผล
โครงการ 
2.สรุปผล/รายงาน
ผลโครงการภายใน
เดือน ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

-ค่าตอบแทน 
-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสด ุ

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 1,000 - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 จากแบบสอบถาม 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
         (นายกฤตพล    รามสวัสดิ์) 

                    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ       
                        
 

 
ลงชื่อ      

              (นายชัยวัฒน์   ทิพย์ทอง) 
                  ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  39 
โครงการส่งเสริมการอ่าน 

1. ผู้รับผิดชอบ     นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์    ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด                       
                        โทรศัพท์   074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-1324373  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

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

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน 

       4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มีนิสัยรักการอ่าน  
และการศึกษาค้นคว้า   
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5.  ผลผลิตโครงการ  
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน  สมรรถนะวิชาชีพ

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2564 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่าน 
9.2  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 
9.3  ห้องสมุดมีสถิติการใช้เพ่ิมข้ึน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถิติการอ่านเพ่ิมข้ึน   
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน    
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2564   –   เดือนกันยายน  พ.ศ.  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

 
���� 
 
 

 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
วางแผน/ดําเนินการ 
3.การดําเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผลโครงการ
ภายในเดือน ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 - - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 สํารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์) 

                                                              หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  40  
                        โครงการการผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา   

1. ผู้รับผิดชอบ   นายกฤตพล รามสวัสดิ์           ตําแหน่ง  หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน  
              โทรศัพท์  074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  065-9952924   

2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
16.                     ยุทธศาสตรท่ี์  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.3 การบริหารจัดการ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี  2  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทําให้เกิดผลกระทบในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา จึงต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่วิถีการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษานั้น  
เป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการสอน ทําให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกเนื้อหา ทุกท่ี  
ทุกเวลาเพ่ือไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้วิถีใหม่ท่ีเหมาะสม โดยการพัฒนาความรู้ให้กับครูผู้สอนมีทักษะในการ
สอนท่ีทันสมัยในการผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนให้มีทัศนคติต่อการเรียน 
การสอนในยุคดิจิทัลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนท่ีแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
4.3เพ่ือให้ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างศักยภาพใหม่ๆให้แก่ตนเอง 

5.  ผลผลิตโครงการ ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ ครูเข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลย ี   
                               ทางการศึกษา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน จํานวน 20 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 



 

 

175 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษานํามาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความ

สนใจเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครผูลติสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีหลากหลาย และทันสมัย 100% 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไม่น้อยกว่า80% 
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2565 2 ภาคเรียน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 - - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 สํารวจการผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 13.2 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤตพล  รามสวัสดิ์) 

                                                          หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ       
             

 
 
ลงชื่อ      

    (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                               ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             
 
 
      ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์   รักสกุล) 
                            ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  41 
โครงการการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

1. ผู้รับผิดชอบ     นายยุทธพล  รักเพ็ชร์      ตําแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
                        โทรศัพท์ 074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  -  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอาชีพแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอาชีพแบบครบวงจร 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กําหนดให้นักเรียนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาชีพท่ีได้เรียนมา  ซึ่งดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเกิดความม่ันใจมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน  การปฐมนิเทศนักเรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมหนึ่งเพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตัวและได้รับคําแนะนําใน 
การปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถานประกอบการ และปรับปรุงบุคลิกภาพก่อนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับคําแนะนําจากสถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนในขณะอยู่ในสถาน

ประกอบการ  
4.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับสถานประกอบการ 
4.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบแนวทางในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  

ของสถานประกอบการ และครูนิเทศ 

5.  ผลผลิตโครงการ  
นักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปท่ีี 3  ทุกแผนกวิชาได้รับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2565 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1 นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และปฏิบัตตินตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ 
6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ในการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน หลักสูตร ปวช.  ชั้นปีท่ี 3 ทุกแผนกวิชา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพสามารถปรับบุคลิกภาพให ้
เข้ากับสถานประกอบการ 

9.2  นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้
9.3  นักเรียนสามารถฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพครบตามเวลาท่ีกําหนดและมีผลสัมฤทธิ ์

ผ่านเกณฑ์ 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน หลักสูตร ปวช. 3 ทุกแผนกวิชา  25 คน 25 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและ

ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ 25 คน 
25 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2564 –  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
 
���� 

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3. ดําเนินการปฐมนเิทศ
นักเรียนฝึกประสบการ
สมรรถนะวิชาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผล
โครงการภายในเดือน 
ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
2,600 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 2,600 - - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 
14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายยุทธพล  รักเพ็ชร์) 

                                                              หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  42 
โครงการสัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

1. ผู้รับผิดชอบ     นายยุทธพล  รักเพ็ชร์      ตําแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     
                        โทรศัพท์ 074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  -  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอาชีพแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอาชีพแบบครบวงจร 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กําหนดให้นักเรียนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะ

วิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาชีพท่ีได้เรียนมานํามาใช้ แก้ปัญหาในการทํางานในสถานท่ีจริงในสถาน
ประกอบการ  ซึ่งการดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา  ในขณะท่ี
นักเรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  นักเรียนย่อมได้รับประสบการณ์และปัญหา
อุปสรรคท่ีแตกต่างกัน  สถานศึกษาสามารถนําปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

ซึ่งกันและกัน 
 4.2  เ พ่ือให้นักเรียนได้นําปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพมาแก้ไข 
อย่างมีเหตุผล 

4.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับการนําเสนอผลฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

5.  ผลผลิตโครงการ  
นักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปท่ีี 3 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์ 

สมรรถนะวิชาชีพในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ  
6.1  นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพของตนเอง 
6.2  นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
6.3  แผนกวิชาและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นําปัญหาและอุปสรรค มาพัฒนากระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน หลักสูตร ปวช. ชั้นปท่ีี 3 ทุกแผนกวิชา 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนได้รับความรู้ เก่ียวกับการนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
9.2  นักเรียนจัดทําเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเรียบร้อย 

 9.3  นักเรียนนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเป็นลําดับข้ันตอน กระชับ เข้าใจง่าย 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสูตร ปวช. ช้ันปท่ี 3  ทุกแผนกวิชา  25 คน 25 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพของตนเอง  

25 คน 
25 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2564 –  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
 

 
 
���� 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.นําเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพ  

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผล
โครงการภายในเดือน 
ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 

 

 

 



 

 

182 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 1,000 - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายยุทธพล  รักเพ็ชร์) 

                                                              หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  43 
โครงการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ    1.1 นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง    ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                     โทรศัพท์ 074-614046    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 
             1.2 หัวหน้าสาขาวชิาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ท่ี  1  จัดการความร่วมมือกับโรงเรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
คุณภาพของโรงเรียนในทุกๆด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต โดยกําหนดแนวทางดําเนินงาน  
3 ลักษณะ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone เนื่องจาก
เป็นนโยบายท่ีสําคัญท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนา และการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม และเพ่ือ
เป็นการสอดรับกับนโยบายดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดให้สถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อมในสังกัดดําเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น และวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เห็นว่าเป็นนโยบายท่ีมีประโยชน์และควร
ขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน ท่ีมี
ความสนใจ ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จึงดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการพัฒนาหรือ
คัดเลือกหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบ Bock Course หลักสูตรรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพท่ีหลากหลายให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพ และตาม
ความสนใจของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสร้างโอกาสทางเลือกในการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
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4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา กับ

โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
หน่วยงานอ่ืน  

4.2 เพ่ือพัฒนาหรือเลือกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพ หรือหลักสูตร
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพตามความสนใจของนักเรียน  

4.4 เพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ตามความสนใจของนักเรียน 

4.5 เพ่ือขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
4.6 เพ่ือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลาย และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4.7 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1 ความร่วมมือจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา กับโรงเรียนมัธยมสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
5.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
5.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพตาม

ความสนใจของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติตามบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษา
ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

6.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตรงตามมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพ หรือหลักสูตรรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และตามความสนใจของนักเรียน 

6.3 นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตร
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพท่ีเรียน 

6.4 สร้างโอกาสทางเลือกในการเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย    

7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 

7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
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7.3  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ  

8.1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
8.3  สถานท่ีตามท่ีท้ังสองฝ่ายกําหนด 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามบันทึกข้อตกลง 
9.2  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพสามารถนําไปใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
9.3 นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเรียนและ

การประกอบอาชีพในอนาคต 
9.4 นักเรียนทราบถึงความถนัด ทางเลือกในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต  

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจดัการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กับโรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
- พัฒนา หรือเลือกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง
กับวิชาชีพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- จัดการเรยีนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4 สถานศึกษา 
 
 

4 รายวิชา 
 

800 คน 

เชิงคุณภาพ - โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนหอ้งเรียน
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามบันทึกข้อตกลง 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพหรอื
หลักสตูรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพตามความสนใจของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- นักเรียนไดร้ับความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หรือหลักสตูรรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพท่ีเรียน 
- สร้างโอกาสทางเลือกในการเรียน หรือการประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน 

4 สถานศึกษา 
 

4 รายวิชา 
 
 

800 คน 
 

800 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
���� 
 

 
 
 
���� 
 

 
 
 
���� 
 

 
 
 
���� 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผน/ดําเนินการ 
3. การดําเนินการ 
   3.1 กิจกรรมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือจัด
การศึกษาห้องเรียนอาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
   3.2 กิจกรรมพัฒนา หรือ
คัดเลือกหลักสตูรวิชาชีพระยะ
สั้น ตามมาตรฐานอาชีพ 
สมรรถนะอาชีพหรือหลักสตูร
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ตามความสนใจของนักเรียน 
   3.3 กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนหลักสตูรวิชาชีพระยะ
สั้น ตามมาตรฐานอาชีพ 
สมรรถนะอาชีพ หรือหลักสูตร
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
ตามความสนใจของนักเรียน 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผล
โครงการภายในเดือน ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
20,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 - - - 
 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 จากการสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                            หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

  
 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  44 
โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 

 
1. ผู้รับผิดชอบ  1.1 นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
                โทรศัพท์ 074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0810991225  
           1.2 หัวหน้าสาขาวิชา หลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

22. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการให้ครูใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยให้มีการ
สํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
4.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรงกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน  

5.  ผลผลิตโครงการ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
6.  ผลลัพธ์โครงการ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน และชุมชนท้องถ่ินของแต่ละสาขาวิชา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และหรือสถานประกอบการ ชุมชนท้องถ่ิน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  วิทยาลัยฯ ใช้หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนจัดการเรียนการสอน 
9.2  ครูจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ตามสาขาวิชา สาขางานท่ีได้พัฒนา 

13 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชน
ท้องถ่ิน 

13 หลักสูตร 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
 
���� 

 
 
���� 

 
 
���� 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินการพัฒนา
หลักสตูรแบบฐาน
สมรรถนะหลักสตูร 
ปวช.และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ท่ีตรง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
ชุมชนท้องถ่ิน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และหรอื
สถานประกอบการ ชุมชนท้องถ่ิน 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� รายงานผลโครงการ 
เดือน กันยายน 2565 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
5,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 - - - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                         หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                                 ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  45 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1 นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
                โทรศัพท์ 074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

          1.2 หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส
แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน เน้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
โดยแสดงออกถึงการมีน้ําใจเป็นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกําหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่างๆ ท่ีได้กล่าวมานั้น ทําให้
นักเรียน นักศึกษาท่ีได้ฝึกปฏิบัติความรู้ทางวิชาการ ทางทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานท่ีตนเรียนแต่ละ
หลักสูตร จนเกิดความชํานาญทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ได้มีโอกาสแสดงออกให้
บุคคลภายนอก ชุมชน สังคม รับรู้ถึงความสามารถท่ีมีอยู่และนําประสบการณ์ท่ีได้จากการแข่งขันไปปรับ
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน และเพ่ือประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ  

และทักษะพ้ืนฐาน  
4.2 เพ่ือจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ 
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการแสดงออกถึงการมีน้ําใจ 

เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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5.  ผลผลิตโครงการ จัดการแข่งขันและส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ  
และทักษะพ้ืนฐาน 

7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน 60 คน 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และอาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานท่ีได้รับมอบหมาย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค 

9.2  ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ 
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนว่ยนับ 
เชิงปริมาณ 1.นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาต ิ
2. นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเข้าร่วม
โครงการ 
3. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด และระดับภาค 

20 คน 
 
 

40 คน 
3 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ท่ีได้เรียนมาตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน  

20 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

 
���� 
���� 
 
 
 
 
���� 
 

 
 
 
 
 
 
���� 
 
���� 
 

  - จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- กิจกรรมจัดการแข่งขัน
ทักษะระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด  
-กิจกรรมจัดการแข่งขัน
ทักษะระดับภาค ภาคใต ้
- กิจกรรมส่งนักเรียน 
นั กศึ กษา เ ข้ าแ ข่ ง ขัน
ทักษะระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ  

วิ ทย า ลั ย ส า ร พั ด ช่ า ง พัทลุ ง แล ะ
อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการองค์การฯ 
ระดับ อศจ.ระดับภาคและระดับชาต ิ

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล   ����  สรุปผลและรายงานผล
ตามโครงการ เดือน 
มิถุนายน  2565 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
18,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 18,000 - - - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 ประเมินความพึงพอใจ 
 13.3 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                                ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี 46 
โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ/ผู้ชํานาญการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1 นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
                โทรศัพท์ 074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

          1.2 หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
นอกเหนือจากท่ีนักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพท่ีเรียน และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองแล้ว การได้รับความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชํานาญการ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยตรงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้สูงข้ึน อีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชํานาญการ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือ
องค์กรวิชาชีพอย่างเหมาะสมนักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพ
ในอนาคตได ้

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ตามสาขาวิชาชีพท่ีเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชํานาญการ/ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการ

เรียน และการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ตามสาขาวิชาชีพท่ีเรียน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนหลักสูตร ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง/สถานประกอบการ/ชุมชนท้องถ่ิน 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพ 

ในอนาคต 
9.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนสาขาวิชาท่ีเชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา 7 สาขาวิชา 
 นักเรียน หลักสูตร ปวช. 

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
40 คน 
80 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เ ช่ียวชาญ/
ผู้ชํานาญการ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

120 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
 
���� 

 
 
���� 

 
 
���� 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ชํานาญการ/ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินให้ความรู้
นักเรียน นักศึกษาตาม
สาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

วิทยาลัยสารพัดช่างและสถาน
ประกอบการ 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� รายงานผลโครงการ 
เดือน กันยายน 2565 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
5,000 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 - - - 
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13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                               ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  47 
โครงการนิเทศการสอน 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.1 นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
                โทรศัพท์ 074-614046 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

          1.2 หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1  ด้านความรู้ 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีวทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมี
ภารกิจจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จึงจําเป็นต้องมีการนิเทศ
การสอนของครูผู้สอนหลักสูตรดังกล่าว และนําผลการนิเทศของครูผู้สอนมาทําการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ต่อไป  

4.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
4.1 เพ่ือนิเทศการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น  
4.2 เพ่ือนําข้อมูลผลการนิเทศการสอนมาวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
4.3 เพ่ือจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและ

สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1  ผลการนิเทศการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น 
5.2  ผลการวิเคราะห์พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

6.2 จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  กลุ่มเป้าหมาย    

7.1  ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.2  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

8.  พื้นท่ีดําเนินการ  
8.1  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.2  โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
9.2  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา           
และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -นิเทศการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
13 คน 

เชิงคุณภาพ -จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 หลักสูตร 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

���� 
 
���� 
 
 

 
 
 
���� 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผน/ดําเนินการ 
3. ดําเนินการการนิเทศการ
สอน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและ
สถานประกอบการ 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผล
โครงการภายในเดือน ก.ย.65 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

- - - - - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 จากการสังเกต 
 13.2 แบบนิเทศการสอน 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี  48 
โครงการห้องเรียนอาชีพในชุมชน 

1. ผู้รับผิดชอบ     นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง       ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    
                        โทรศัพท์ 074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 088-3986978   

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ข้อท่ี 1.1     ด้านความรู ้

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

3.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ตามสโลแกนของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงตามท่ีว่า “เราจะสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน” และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายปรับบทบาทภารกิจของวิทยาลัย
สารพัดช่างให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับบทบาทของสถานศึกษาและละประเภทของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย และ
ตามสโลแกนของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตามความต้องการของประชาชนท่ัวไป และประชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ท่ีไม่มีความพร้อมในการมาเรียนท่ีสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ของจังหวัดพัทลุงเป็น
ห้องเรียนอาชีพ สําหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ประชน
ดังกล่าวมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพหลัก 
อาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือลดรายจ่ายให้กับประชาชน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนท่ัวไป และผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
 4.2  เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นําความรู้ ทักษะ
อาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือลด
รายจ่าย 
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4.3  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงมีห้องเรียนอาชีพในชุมชนสําหรับจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4.4  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
5.  ผลผลิตโครงการ  

5.1  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของประชาชนท่ัวไป  
และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จํานวน 20 รายวิชา 

5.2  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จํานวน 300 คน 

5.3  ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงได้รับการส่งเสริมให้มีห้องเรียนอาชีพในชุมชน สําหรับจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในชุมชน จํานวน 10 ชุมชน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1  ประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -
19 ได้รับความรู้ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะอาชีพ เป็นไปตามท่ีหลักสูตรรายวิชากําหนด  

6.2  ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงมีห้องเรียนอาชีพในชุมชน ท่ีมีความพร้อมสําหรับจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
7.  กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด -19 ในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 การสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือลด
รายจ่ายให้ กับประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด -19  

9.2 มีห้องเรียนอาชีพในชุมชน มีความยั่งยืนสําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
9.3 เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 
-จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนท่ัวไป และ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19  
-ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีห้องเรียนอาชีพในชุมชน สําหรับจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในชุมชน 

20 รายวิชา 
 

300 คน 
 
 

10 ชุมชน 

เชิงคุณภาพ -ประชาชนท่ัวไป และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -
19 ได้รับความรู้ทักษะวิชาชีพ สมรรถนะอาชีพ เป็นไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
-ห้องเรียนอาชีพในชุมชน ท่ีมีความพร้อมสําหรับจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในชุมชน 

              

เชิงเวลา มกราคม  2565 –  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    อนุมัติโครงการ  วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 

2. ดําเนินการโครงการ  ���� 
���� 
 

 
 
���� 
 

 
 
���� 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.การดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และส่งเสรมิให้มี
ห้องเรียนอาชีพในชุมชน 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผลโครงการภายในเดือน 
ก.ย.65 
3. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 

กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                              ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี 49 
โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1. ผู้รับผิดชอบ     นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง       ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    
                        โทรศัพท์ 074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 088-398-6978   

2. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
    ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
                     พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลย ี
                                      และนําไปประกอบอาชีพอย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี  1  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  ความสําคญัของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน 
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาด้านงานช่าง งานฝีมือ 
ตลอดจนสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างอาชีพ ซึ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ทําให้การประกอบอาชีพในปัจจุบันมีรายได้หลักเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหา
ความเป็นอยู่ได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพเสริม ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงถือ
เป็นภารกิจสําคัญ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีมีภารกิจหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ได้รับความรู้ ทักษะด้านอาชีพ 
และนําความรู้ ทักษะด้านอาชีพไปประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ และใช้ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือลดรายจ่าย ได้ตระถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว และเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับธนาคารออมสิน จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้
 4.2  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีทักษะอาชีพ 
ตลอดจน เพ่ิมทักษะอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 

4.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต่อยอดในการประกอบอาชีพ และ
นําไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว 
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5.  ผลผลิตโครงการ  
5.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีความสนใจ จํานวน 12 รายวิชา 
5.2 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น จํานวน 500 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ  

6.1  ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพตามรายวิชาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

6.2  ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีทักษะอาชีพ 
และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 
7.  กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  การสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

9.2  เพ่ิมทักษะอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
-ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และมีความรู้ ในการแข่งขันทาง
การตลาด 

12 รายวิชา 
 

500 คน 

เชิงคุณภาพ -ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพตามรายวิชาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
-ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีทักษะอาชีพ และมี
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 

              

เชิงเวลา มกราคม  2565 –  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ ����    อนุมัติโครงการ  วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 

2. ดําเนินการโครงการ  ���� 
���� 
���� 
 

 
 
���� 
 

 
 
���� 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.การดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และความรู้ทางดา้น
การเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
4. มอบวุฒิบัตร 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    ���� 1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผลโครงการภายในเดือน 
ก.ย.65 
3. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง 
 

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
กิจกรรม งบดําเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได ้

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 การสังเกต 
 13.2 แบบสอบถามการดําเนินโครงการ 
 13.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง) 

                                                          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ         
             

 
ลงชื่อ      

                (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                               ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ            
             

 
 
ลงชื่อ      

                       (นายศิริวัฒน์  รกัสกุล) 
                                                                 ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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โครงการท่ี 50 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอรแ์ผนกอาหารและโภชนาการ 

1.  ผู้รับผิดชอบ    นายกิตติศักดิ์  ด้วงทอง ตําแหน่ง  หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  095-4402458 
2.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษา/พันธกิจ/ 
     กลยุทธ์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
      2.1  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี   2  การจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อท่ี   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
     2.3  พันธกิจ/กลยุทธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
            พันธกิจท่ี  5  ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            กลยุทธ์ท่ี  1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

3.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติราชการในงานต่างๆ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย 
การบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อทางราชการ  
แผนกอาหารและโภชนาการ ก็เป็นอีกหนึ่งแผนกท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์วัสดแุละอุปกรณ์สํานักงานเพ่ือนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง 

4.วัตถุประสงคข์องโครงการ                                                                                            
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)  ในการปฏิบัติงาน                                                  
 4.2  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                                   

5.  ผลผลิตโครงการ เครื่องปริ้นเตอร์ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ มีเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.  กลุ่มเป้าหมาย ปริ้นเอกสารราชการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
8.  พื้นท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก สําเร็จลุล่วง และรวดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด 
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10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์  1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีเครื่องปริ้นเตอร์  ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้สะดวก รวดเร็ว 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565  
เชิงค่าใช้จ่าย ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ บาท 

11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �     
งานบุคลากร 

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

12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - - 6,000 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบประเมินผล/รายงานผลโครงการ 
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14.  การขออนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกิตติศักดิ์  ด้วงทอง) 

                                                      หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ       
                       

 
 
ลงชื่อ      

              (นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง) 
                                                        ทําหน้าท่ี  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการ          
             

 
 
ลงชื่อ      

              (นายศิริวัฒน์  รักสกุล) 
                                                          ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 
 
 

 

 

 

 


