
 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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สวนที่  4 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําป�งบประมาณ  2560 

วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (ใช�เงินคุณธรรมจริยธรรม) 
  
 ผู�ประสานงาน  นายธีระพงศ& คชเสน  ตําแหน*ง  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  090-4757441 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศส*ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทย                       
โดยรัฐมนตรีว*าการกระทรวงศึกษาธิการ ได�มีนโยบายในการสร�างคนดี ในระบบการเรียนการสอนให�เป<นรูปธรรม 
ควบคู*กับการพัฒนา คนเก*งด�านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม ค*านิยมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค& 10 ประการ คือ รับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย&สุจริต จิตอาสา  สามัคคี  มีวินัย 
สะอาด  สภาพ และละเว�นอบายมุข  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีปรัชญาทางการศึกษาท่ีเน�น
ค*านิยมและเน�นคุณลักษณะอันพึงประสงค&ของผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา ในการดําเนินงานโครงการ “คุณธรรมนํา
วิชาชีพ”ซ่ึง สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล โดยอยู*ภายใต�หลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต�
หลักยุทธศาสตร& 4 ประการคือ 

1. ปลูกจิตสํานึก สร�างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 
2. ปรับกระบวนการเรียนรู�หาต�นแบบสืบทอด 
3. เครือข*ายขยายผล บ�าน วัด โรงเรียนและชุมชน 
4. กํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนโดยการบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู�และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเข�ากับนโยบายดังกล*าว จึงดําเนินการโครงการคุณธรรมนํา
ความรู� โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค& 5 ด�าน คือ ด�านความรับผิดชอบ ด�านความ
มีวินัยในตนเอง ด�านความผูกพัน ด�านความมีมนุษยสัมพันธ& ด�านความรู�และทักษะวิชาชีพ และการจัด
กระบวนการเรียนรู�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกันใน
โครงการประกอบด�วย กิจกรรมส*งเสริมประชาธิปไตย   กิจกรรมส*งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและน�อม
นําความเป<นไทย กิจกรรมเสริมสร�างภูมิคุ�มกันภัยจากยาเสพติด เพ่ือให�นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
เป< นคน ดี  มี ทักษะความสามารถ อัน เป< นลั กษณะอัน พึงประสงค& ของผู� สํ า เ ร็ จอาชี ว ศึกษาตาม ท่ี                   
สถานประกอบการต�องการการดําเนินกิจกรรม  2  ด�าน  โดยมีคณะกรรมการประเมินหน*วยองค&การวิชาชีพ
เสนอแนะการจัดโครงการให�แก*องค&การวิชาชีพระดับหน*วย 
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  สถานศึกษาจึงดําเนินการท้ัง 10 โครงการข�างต�น ให�สอดรับกับสภาพการจัดการเรียนการสอนและ                    
สอดรับกับโครงการท่ีจะนําผลไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  เม่ือดําเนินการแต*ละ
โครงการสิ้นสุดแล�ว สถานศึกษาจัดการประเมินโครงการ ผลงานแต*ละโครงการสามารถนําไปเป<นผลงาน และ
สามารถนําไปประเมินเพ่ือเข�าสู*มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
3.1 เพ่ือส*งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให�มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 เพ่ือส*งเสริมและพัฒนาผู�เรียนให�ยึดม่ันในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝJกใฝKคุณธรรม 

จริยธรรม นําความเป<นไทย มีภูมิคุ�มกันภัยห*างไกลยาเสพติด 
3.3 เ พ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาท่ีเป<นผลผลิตของวิทยาลัยให� มี คุณภาพและมีคุณลักษณะท่ี                 

พึงประสงค& ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน  

4.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข�าร*วมโครงการไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียนเข�าร*วมโครงการไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 
6.  กลุมเป5าหมาย   นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 

8.1  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค& 
8.2  นักเรียนมีคุณภาพและเป<นท่ีต�องการของตลาดแรงงาน 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนเข�าร*วมโครงการไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค&  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช*าง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � พัทลุง  
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หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
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1.  ช่ือโครงการ  เสริมสร�างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 ผู�ประสานงาน  นายอดุลย&  จีนลอย  ตําแหน*ง  หัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-6544629 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการสารพัดช*างพัทลุง จัดเป<นสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียน นักศึกษาไม*เกิน  200  
คน  มีความขาดแคลนปJจจัยหลาย ๆ ด�านท่ีเป<นอุปสรรคต*อการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาปJจจัยสนับสนุน
ของการศึกษาให�มีความพร�อมต*อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  และเร*งรัดการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา  ด�วยความสําคัญดังกล*าวจึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษาข้ึน 

3.  วัตถุประสงค3 

 3.1  เพ่ือแก�ปJญหาความขาดแคลนท่ีจะเป<นอุปสรรคต*อการเรียนการสอน 
 3.2  เพ่ือพัฒนาปJจจัยสนับสนุนทางการศึกษาให�มีความพร�อมต*อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
  
4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  จัดกิจกรรมระบบดูแลช*วยเหลือผู�เรียน  จํานวน  200  คน 
 4.2  พัฒนาสภาพแวดล�อม  อาคาร  สถานท่ี   
5.  ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1  จัดกิจกรรมระบบดูแลช*วยเหลือผู�เรียน  จํานวน  200  คน 
 5.2  พัฒนาสภาพแวดล�อม  อาคาร  สถานท่ี   
6.  กลุมเป5าหมาย 
 6.1  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
 6.2  สภาพแวดล�อม อาคาร สถานท่ี  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีความพร�อมในการศึกษา ระดับคุณภาพในการเรียนดีข้ึน 
 8.2  สภาพแวดล�อม  อาคาร  สถานท่ีมีความพร�อมเอ้ืออํานวยต*อการจัดการเรียนการสอน 
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9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ช*วยเหลือผู�เรียน  จํานวน  200   คน 
เชิงคุณภาพ พัฒนาสภาพแวดล�อม  อาคาร  สถานท่ี    
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  พัฒนาสภาพแวดล�อม  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � อาคาร สถานท่ี  
 

หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
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1.  ช่ือโครงการ  ขยายบทบาทศูนย&ซ*อมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และอาชีวะอาสาร*วมด�วย 
                      ช*วยประชาชน 

 ผู�ประสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานโครงการพิเศษฯ 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  087-2855830 

2.  ความสําคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�มอบหมายให�สถานศึกษาในสังกัดดําเนิน
โครงการขยายบทบาทศูนย&ซ*อมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix  It  Center) และจัดต้ังศูนย&อาชีวศึกษาอาชีวะอาสาร*วม
ด�วยช*วยประชาชน ในช*วงเทศกาล ปZใหม*และสงกรานต&  เพ่ือให�คําแนะนํา ถ*ายทอดองค&ความรู�แก*ประชาชนใน
การดูแลและบํารุงรักษา  เครื่องมือ – อุปกรณ&  เพ่ือการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะช*างชุมชนให� 
มีความรู�และทักษะการซ*อมบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ&เพ่ือการประกอบอาชีพ ตรวจสุภาพของยานพาหนะ
ทุกชนิด ตลอดจนการสร�างเครือข*ายความร*วมมือระหว*างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ&ชุมชนให�
มีมูลค*าเพ่ิมและส*งเสริมสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานให�ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือถ*ายทอดองค&ความรู�แก*ประชาชนให�รู�วิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 3.2.  เพ่ือพัฒนาช*างชุมชนให�มีทักษะในการซ*อมบํารุงเครื่องมือ – อุปกรณ& ท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน 

3.3.  เพ่ือพัฒนาและส*งเสริมผลิตภัณฑ&ชุมชน สุขอนามัย ให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.4  เพ่ือให�ครูและนักเรียนได�ใช�ความรู� และทักษะบริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน 
3.5  เพ่ือช*วยลดอุบัติเหตุทางถนนให�น�อยลงและเป<นศูนย&ในอนาคต 
3.6  เพ่ือให�นักเรียนปฏิบัติงานจริงและเป<นคนมีจิตอาสา 

4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  ให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ไม*น�อยกว*า  2  ตําบล 
 4.2  ประชาชนได�รับบริการไม*น�อยกว*า  1,000  คน   
 4.3  เครื่องมือ – อุปกรณ& ได�รับการซ*อมแซมบํารุงรักษาไม*น�อยกว*า  800 รายการ 
 4.4  ผลิตภัณฑ&ชุมชนได�รับการส*งเสริมสนับสนุนไม*น�อยกว*า  2  รายการ 
 4.5  นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงไม*น�อยกว*า  60  %  ของแต*ละสาขางาน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1  ให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ไม*น�อยกว*า  2  ตําบล 
 5.2  ประชาชนได�รับบริการไม*น�อยกว*า  1,000  คน   
 5.3  เครื่องมือ – อุปกรณ& ได�รับการซ*อมแซมบํารุงรักษาไม*น�อยกว*า  800 รายการ 
 5.4  ผลิตภัณฑ&ชุมชนได�รับการส*งเสริมสนับสนุนไม*น�อยกว*า  2  รายการ 
 5.5  นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงไม*น�อยกว*า  60  %  ของแต*ละสาขางาน 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ -  เทศบาลหรือองค&การบริหารส*วนตําบล  
   ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกรงหรา  อําเภอศรีนครินทร&  จังหวัดพัทลุง 
   -  บริษัทจําหน*ายรถยนต&มือสอง ดี เอส ออโตคาร& ต.ท*ามิหรํา อ.เมือง  
                               จังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1. ประชาชนได�รับริการในด�านต*างๆ  ไม*น�อยกว*า  1,000  คน 
 8.2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได�บริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน 
 8.3  นักเรียน นักศึกษา  ได�ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพในอนาคต                  
 8.4  สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ&ท่ีดีและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ไม*น�อยกว*า  2  

ตําบล   
ตําบล 

 ประชาชนได�รับบริการไม*น�อยกว*า  1,000  คน   คน 
 เครื่องมือ – อุปกรณ& ได�รับการซ*อมแซมบํารุงรักษาไม*น�อยกว*า  800 

รายการ 
รายการ 

 ผลิตภัณฑ&ชุมชนได�รับการส*งเสริมสนับสนุนไม*น�อยกว*า  2  รายการ รายการ 
 นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงไม*น�อยกว*า  60  %  ของแต*ละสาขางาน คน 
เชิงคุณภาพ เครื่องมือ – อุปกรณ&เพ่ือการประกอบอาชีพ ได�รับการซ*อมแซมบํารงุรักษา

ให�มีอายุการใช�งานนานข้ึน ลดค*าใช�จ*ายในครัวเรือน 
รายการ 

 ผลิตภณัฑ&ชุมชนได�รับการส*งเสริมและพัฒนา ให�มีมลูค*าเพ่ิม รายการ 
 ประชาชนได�รับการส*งเสริมสนับสนนุด�านสุขอนามยั ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน และ เทศบาลหรือองค&การบริหารส*วนตาํบล 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดพัทลุง 
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกรงหรา   
อําเภอศรีนครินทร&   

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  บ.จําหน*ายรถยนต&มือสอง ดี เอส ออโตคาร& 
      ต.ท*ามิหราํ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
      
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

                                                                                     
1. ช่ือโครงการ ลดปJญหาการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ผู�ประสานงาน  นายศิริชัย  จันทะโชติ  ตําแหน*ง  หัวหน�างานครูท่ีปรึกษา 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  084-2587261 

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ได�มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซ่ึงปJจจุบันมีผู�เรียนด�านอาชีวศึกษาลดลงและมีอัตราการออกกลางคันของผู�เรียนค*อนข�างสูง  ส*งผลทําให�
เกิดการสูญเปล*าทางการศึกษา ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง จึงได�จัดทําโครงการลดปJญหา
การออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือแก�ไขปJญหาการออกกลางคันของ
ผู�เรียนอาชีวศึกษาได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือมอบหมายหน�าท่ีการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 

3.2 เพ่ือจัดทําแฟ_มประวัติประจําตัวผู�เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
3.3 เพ่ือเยี่ยมบ�าน หอพัก บ�านเช*า และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียน 
3.4 เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา 
3.5 เพ่ือติดตามผู�เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต*ละภาคเรียน 

4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1 มอบหมายหน�าท่ีการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน  
 4.2 จัดทําแฟ_มประวัติประจําตัวผู�เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
 4.3 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ�าน หอพัก บ�านเช*า และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียน ร�อยละ 80 
 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา  จํานวน 10 ทุน 
 4.5 ติดตามผู�เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต*ละภาคเรียนทุกคน 

5.  ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1 มอบหมายหน�าท่ีการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน  
 5.2 จัดทําแฟ_มประวัติประจําตัวผู�เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
 5.3 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ�าน หอพัก บ�านเช*า และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียน ร�อยละ 80 
 5.4 สนับสนุนทุนการศึกษา  จํานวน 10 ทุน 
 5.5 ติดตามผู�เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต*ละภาคเรียนทุกคน 

6.  กลุมเป5าหมาย  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 

  



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียนอาชีวศึกษาในจังหวัด  
                      พัทลุงและจังหวัดใกล�เคียง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1. แก�ไขปJญหาการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษาได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
 8.2. อัตราการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
 8.3  สร�างความสัมพันธ&ท่ีดีระหว*างผู�ปกครองกับสถานศึกษา 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ มอบหมายหน�าท่ีการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน คน 
 จัดทําแฟ_มประวัติประจําตัวผู�เรียนอาชีวศึกษาทุกคน แฟ_ม 
 ครูท่ีปรึกษาเยีย่มบ�าน หอพัก บ�านเช*า และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียน ร�อยละ 80 คน 
 สนับสนุนทุนการศึกษา  จํานวน 10 ทุน ทุน 
 ติดตามผู�เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต*ละภาคเรียนทุกคน คน 
เชิงคุณภาพ แก�ไขปJญหาการออกกลางคันของผู�เรยีนอาชีวศึกษาได�อย*างม ี คน 
 ประสิทธิภาพ อัตราการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษาลดลง  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ครู ผู�ปกครอง และท่ีอยู*อาศัยของผู�เรียนอาชีวศึกษา 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �  ในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
       
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ผลิต พัฒนา เสริมสร�างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย&และบุคลากรทางการศึกษา  

 ผู�ประสานงาน  นางรัชดา  รอดเนียม  ตําแหน*ง  หัวหน�างานบุคลากร 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความเปAนมาของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให�ครูอาชีวศึกษาพัฒนาประสบการณ&ในสถาน
ประกอบการ  ภายใต�โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร�างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย&และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาครูในสถานศึกษาให�ได�รับประสบการณ&ตรงด�านวิชาชีพจากสถานประกอบการ  และสร�างความคุ�ยเคย
ระหว*างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือประโยชน&ร*วมกันในการผลิตและใช�กําลังคนอาชีวศึกษา   

 การสร�างศักยภาพของครูอาชีวศึกษา  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพ  โดยการสร�างโอกาส
พัฒนาประสบการณ&และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม*  โดยเฉพาะในโลกของงานอาชีพ  จําเป<นต�องมีการพัฒนาอย*างเป<นระบบและต*อเนื่องตลอดเวลา  
เพ่ือให�ครูมีความรู� ความชํานาญ  มีประสบการณ&การทํางานในสถานประกอบการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
อาชีพ  เป<นการเพ่ิมทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครูวิทยาลัยฯ  และทักษะท่ีหลากหลายทันต*อวิทยาการ
เทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพและสภาวการณ&ท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม
และด�านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนอย*างรวดเร็วในปJจจุบัน 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ให�มีประสบการณ&
วิชาชีพจากสถานประกอบการโดยตรง 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 ครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงสามารถพัฒนาประสบการณ&และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
จํานวน  2  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ  
 ครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงสามารถพัฒนาประสบการณ&และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
จํานวน  2  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย  ครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเป_าหมาย 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1.  สามารถยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ให�มีประสบการณ&
วิชาชีพจากสถานประกอบการโดยตรง 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครูวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  2  คน คน 
เชิงคุณภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครูวิทยาลัยสารพัดช*าง   
 พัทลุงให�มีประสบการณ&วิชาชีพจากสถานประกอบการโดยตรง  
เชิงเวลา กุมภาพันธ&  -  เมษายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูวิทยาลัย  ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  �   สารพัดช*างพัทลุง   และพ้ืนท่ีเป_าหมาย 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
       
                                     
     
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให�นักเรียน 

 ผู�ประสานงาน  นางรัชดา  รอดเนียม  ตําแหน*ง  หัวหน�างานบุคลากร 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ปJจจุบันวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีบุคลากรครู  30  คน  แต*ต�องรับผิดชอบงานสนับสนุนเฉลี่ยคนละ  
2  งาน  ทําให�ต�องใช�เวลาในการปฏิบัติงานสนับสนุนส*งผลให�ประสิทธิภาพการสอนของครูลดลง  ไม*เกิด
ประสิทธิภาพเท*าท่ีควร  ด�วยความสําคัญดังกล*าวจึงเห็นสมควรท่ีจะจัดทําโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือ
คืนครูให�นักเรียน 

3.  วัตถุประสงค3       ขออัตรากําลังบุคลากรสนับสนุนจาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.  ผลผลิตโครงการ  มีอัตรากําลังบุคลากรสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปZละ  1  ราย
5.  ผลลัพธ3โครงการ  มีอัตรากําลังบุคลากรสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปZละ  1  ราย
6.  กลุมเป5าหมาย     ครูและบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  บุคลากรสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานแทนครูประจําได� 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงปZละ 1 คน คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานแทนครูประจําได�  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
  

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สายสนับสนุน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                     
     



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ผู�ประสานงาน  นายมงคล  แท*นบํารุง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-4626541 

 ผู�ประสานงาน  นายศิริชัย  จันทะโชติ  ตําแหน*ง  หัวหน�างานความร*วมมือ 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  084-2587261 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การสร�างความเข�มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ&แข*งขันปJจจุบันและ

อนาคตจําเป<นต�องมีกําลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ  การอาชีวศึกษาซ่ึงเป<นเครื่องมือสําคัญในการผลิต
กําลังคนสู*งานอาชีพ  จึงต�องมีการพัฒนาให�ตรงตามความต�องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยหลักสูตร
ต�องมีความยืดหยุ*น  ง*ายต*อการปรับเปลี่ยนให�ตรงกับความต�องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�เรียนต�องเน�นการเรียนรู�แบบบูรณาการ การเรียนด�วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม
สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ท้ังนี้เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง เกิดผลสัมฤทธิ์ 
แก*ผู�เรียน และตรงตามเป_าหมายของหลักสูตร  งานทวิภาคีจึงได�จัดโครงการยกระดับการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีข้ึน   
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให�กลุ*มเป_าหมาย ได�แก*   
                  ผู�ปกครอง  ผู�เรียน และสถานประกอบการ 
 3.2.  เพ่ือเผยแพร* ประชาสัมพันธ& การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผู�เรียนระบบทวิภาคี 
 3.4   เพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานประกอบการร*วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 4.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง ผู�ปกครอง และ สถานประกอบการ 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงและสถานประกอบการท่ีทําความร*วมมือ 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ   
 8.1.  สามารถสร�างความรู� ความเข�าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให�กลุ*มเป_าหมาย ให�แก*   
                  ผู�ปกครอง  ผู�เรียน และสถานประกอบการ 
 8.2.  สามารถเผยแพร* ประชาสัมพันธ& การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 8.3.  ปริมาณและคุณภาพของผู�เรียนระบบทวิภาคี 
 8.4   จํานวนสถานประกอบการร*วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน คน 
 จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน แห*ง 
เชิงคุณภาพ ผู�ปกครอง  ผู�เรียน  และสถานประกอบการเข�าใจการจัดการเรียน  
 การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบประมาณสนับสนุน  
   
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ผู�ปกครอง วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สถานประกอบการ  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

1.ปฐมนิเทศนักศึกษาก*อนออกฝbกอาชีพและฝbกงาน 3,000     
2.สัมมนาการจัดกาเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5,000     
3.สัมมนานักเรียนฝbกงาน / ฝbกอาชีพ 3,000     
4.เครือข*ายความร*วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 9,000     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000     
 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพ                 
                      ประชาชน 

 ผู�ประสานงาน  นายชัยวัฒน&  ทิพย&ทอง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  การฝbกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเป<นนโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือเปcดโอกาสการศึกษาวิชาชีพให�กับประชาชนในการสร�างงานสร�างอาชีพ  ลดปJญหาการว*างงานประชาชนอัน
จะมีผลต*อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให�เจริญรุดหน�าด�วย  ความสําคัญดังกล*าวจึงได�จัดทําโครง
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชนข้ึน 

3.  วัตถุประสงค3  ส*งเสริมวิชาชีหลักสูตรระยะสั้นแก*ประชาชน  
4.  ผลผลิตโครงการ   ประชาชนได�รับการส*งเสริมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  จํานวน  2  หลักสูตร 
5.  ผลลัพธ3โครงการ   ประชาชนได�รับการส*งเสริมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  จํานวน  2  หลักสูตร 
6.  กลุมเป5าหมาย       ประชาชนท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีดําเนิน   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ ประชาชนท่ีได�รับการส*งเสริมความรู�มีอาชีพท่ีสร�างรายได�ให�ครอบครัว 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนได�รับการส*งเสริมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  จํานวน   หลักสตูร 
 2  หลักสูตร  
เชิงคุณภาพ ประชาชนสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน&หรือประกอบอาชีพได�  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ 
   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   พ้ืนท่ีเป_าหมาย 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ส*งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตผู�เรียน  

 ผู�ประสานงาน  นายจําลอง  หกหนู  ตําแหน*ง  เลขานุการศูนย&ประเมินสมรรถนะอาชีวศึกษาพัทลุง 
     โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  088-3986978 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�ประกาศจัดต้ังศูนย&ประเมินสรรถนะผู� เรียน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด  จํานวน  77  แห*ง  นั้น  เพ่ือให�การปฏิบัติงานของจัดต้ังศูนย&ประเมินสรรถนะผู�เรียน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัดพัทลุง  เก่ียวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และการเทียบโอนผลการเรียนรู�ระดับ
จังหวัด  มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ทางจัดต้ังศูนย&
ประเมินสรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงจึงจัดการประชุมสถานศึกษาท่ี
เก่ียวข�อง คือ  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก�ว  วิทยาลัยเทคนิคปKาพะยอม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ และวิทยาลั ย
สารพัดช*างพัทลุง เพ่ือวิเคราะห&อาชีพ  และจัดทําแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร*วมกัน ทางศูนย&ประเมิน
สมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษา  จึงได�จัดกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) กิจกรรมศึกษาดูงานเทียบโอน  3)  กิจกรรมประชุมศูนย&ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
พัทลุง  4) กิจกรรมจัดทําคู*มือ นักศึกษาพร�อมระเบียบการและสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 5) กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา  ซ่ึงท้ัง 5 กิจกรรมนี้ เป<นส*วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนความรู�และประสบการณ&  ซ่ีงอ
ยู*ภายในใต�ความรับผิดชอบของงานงานศูนย&ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษา 

3.  วัตถุประสงค3  เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ&ให�   
                                เป<นไปอย*างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.  ผลผลิตโครงการ   จํานวนนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ฯ เพ่ิมข้ึน  20  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ จํานวนนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ฯ เพ่ิมข้ึน  20  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ& 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และประสบการณ&   
                                 ให�เป<นไปอย*างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ฯ เพ่ิมข้ึน  20  คน คน 
เชิงคุณภาพ เ พ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู�และ

ประสบการณ&ให�เป<นไปอย*างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  หลักสตูรเทียบโอน   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  ส*งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 ผู�ประสานงาน  นางปcยะนาฏ   อักษรกุล  ตําแหน*ง  หัวหน�างานส*งเสริมผลิตผลการค�า    
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-9597451 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  เป_าหมายสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา คือ การผลิตนักศึกษาสายอาชีพเพ่ือให�สามารถประกอบ
อาชีพได�  โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระเป<นจุดมุ*งหมายสําคัญ  แต*การเป<นผู�ประกอบอาชีพอิสระนั้น    
ต�องมีความพร�อมจากปJจจัยหลาย ๆ ด�าน เช*น ความรู� การตลาด เพ่ือเป<นการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู*โลก
แห*งชีวิตจริงของการเป<นผู�ประกอบการอิสระ  งานศูนย&บ*มเพาะผู�ประกอบการใหม*จึงได�จัดทําโครงการส*งเสริม   
การประกอบอาชีพอิสระข้ึนเพ่ือให�นักศึกษามีความรู�ประสบการณ&ฝbกอาชีพการเป<นผู�ประกอบการใหม*ในขณะท่ี
เรียน และเพ่ือช*วยให�นักศึกษามีรายได�ระหว*างเรียน 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1  เพ่ือเสริมสร�างให�ผู�เรียนได�ฝbกทักษะการเป<นผู�ประกอบการใหม* 
 3.2  ให�ผู�เรียนมีรายได�ระหว*างเรียนเพ่ือลดภาระค*าใช�จ*ายของครอบครัว 
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษาเข�าร*วมโครงการ  2  กิจกรรม 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักศึกษาเข�าร*วมโครงการ  2  กิจกรรม 
6.  กลุมเป5าหมาย นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ นักศึกษามีทักษะและประสบการณ&จริงในการเป<นผู�ประกอบการใหม* 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาเข�าร*วมโครงการ  2  กิจกรรม กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีทักษะและประสบการณ&เป<นผู�ประกอบการใหม*  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

                                         
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  จัดศูนย&ฝbกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 

 ผู�ประสานงาน  นายชัยวัฒน&  ทิพย&ทอง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�กําหนดให�มีสถานศึกษาจัดศูนย&ฝbกอบรมอาชีพ  
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะสร�างโอกาสทางการศึกษาบูรณาการ
แผนงานยุทธศาสตร&ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต  โดยการส*งเสริมการฝbกอาชีพให�
ประชาชนท่ีไม*มีงานทํา  ผู�ถูกเลิกจ�างงาน  ผู�กําลังอยู*ในข*ายถูกเลิกจ�าง  ผู�สําเร็จการศึกษาท่ียังไม*มีงานทํา  กลุ*ม
เกษตรกร  กลุ*มผู�สูงอายุ  กลุ*มผู�ด�วยโอกาส  ให�มีโอกาสได�เรียนรู�และพัฒนาศักยภาพด�านทักษะวิชาชีพ  
สามารถต*อยอดความรู�และเป<นทางเลือกในการประกอบอาชีพได� 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1  เพ่ือเป<นศูนย&ฝbกอบรมอาชีพแก*ประชาชนท่ีไม*มีงานทํา  ผู�ถูกเลิกจ�างงาน  ผู�กําลังอยู*ในข*ายถูกเลิก
จ�าง  ผู�สําเร็จการศึกษาท่ียังไม*มีงานทํา  กลุ*มเกษตรกร  กลุ*มผู�สูงอายุ  กลุ*มผู�ด�วยโอกาส   
 3.2  เพ่ือต*อยอดความรู� ทักษะ  ความชํานาญ  ประสบการณ&  เฉพาะทางในวิชาชีพต*างๆ  ให�กับ
กลุ*มเป_าหมาย  เพ่ือสร�างรายได�ให�กับครัวเรือน  และสร�างเศรษฐกิจท่ีดีให�กับชุมชนได� 
 3.3  เพ่ือให�ประชาชนสามารถรวมกลุ*มอาชีพ  และสนับสนุนให�เกิดการสร�างอาชีพในชุมชน 
4.  ผลผลิตโครงการ จัดฝbกอบรมวิชาชีพให�ประชาชน  2  อาชีพ 
5.  ผลลัพธ3โครงการ ฝbกอบรมวิชาชีพให�ประชาชน  2  อาชีพ 
6.  กลุมเป5าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1  เป<นศูนย&ฝbกอบรมอาชีพแก*ประชาชนท่ีไม*มีงานทํา  ผู�ถูกเลิกจ�างงาน  ผู�กําลังอยู*ในข*ายถูกเลิกจ�าง  
ผู�สําเร็จการศึกษาท่ียังไม*มีงานทํา  กลุ*มเกษตรกร  กลุ*มผู�สูงอายุ  กลุ*มผู�ด�วยโอกาส   
 8.2  ต*อยอดความรู�  ทักษะ  ความชํานาญ  ประสบการณ&  เฉพาะทางในวิชาชีพต*างๆ  ให�กับ
กลุ*มเป_าหมาย  เพ่ือสร�างรายได�ให�กับครัวเรือน  และสร�างเศรษฐกิจท่ีดีให�กับชุมชนได� 
 8.3  ประชาชนสามารถรวมกลุ*มอาชีพ  และสนับสนุนให�เกิดการสร�างอาชีพในชุมชน 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดฝbกอบรมวิชาชีพให�ประชาชน  2  อาชีพ อาชีพ 
เชิงคุณภาพ เป<นศูนย&ฝbกอบรมอาชีพท่ีให�บริการข�อมูลด�านอาชีพ  และเป<นแหล*ง

ฝbกอบรมอาชีพให�แก*ประชาชน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ประชาชนท่ัวไป วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

 ผู�ประสานงาน  นายชัยวัฒน&  ทิพย&ทอง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาศักยภาพการแข*งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย*างยั่งยืน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกําหนดยุทธศาสตร&ยกระดับคุณภาพผู� เรียน 
เข�าสู*มาตรฐานสากลด�วยความสําคัญดังกล*าวจึงเห็นสมควรจะจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพข้ึน  พัฒนาคุณภาพทักษะพ้ืนฐานอาชีพของนักเรียน นักศึกษาให�ได�มาตรฐานสากลตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพของนักเรียน นักศึกษา  
4.  ผลผลิตโครงการ พัฒนามาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  จํานวน  2  สาขาวิชา 
5.  ผลลัพธ3โครงการ พัฒนามาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  จํานวน  2  สาขาวิชา 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ นักเรียน นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานอาชีพได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ พัฒนามาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  จํานวน  2  สาขาวิชา สาขา 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานอาชีพได�ตามมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ประชาชนท่ัวไป วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
 
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1. ช่ือโครงการ ประชุมวิชาการองค&การนักวิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทย   
 ผู�ประสานงาน  นายธีระพงศ&  คชเสน  ตําแหน*ง  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  090-4757441 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ในแต*ละปZการศึกษาจะมีการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การวิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทย   
ซ่ึงในปZการศึกษา  2559  คณะกรรมการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การวิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทยจะ
เข�ามาประเมิน  ในช*วงเดือน  พฤศจิกายน  2559  โดยกําหนดเกณฑ&การประเมินหน*วยองค&การวิชาชีพฯ  
ออกเป<น  3  ตอน  คือ  สภาพท่ัวไปและการบริหารองค&การวิชาชีพ  พัฒนาคนดีและคนเก*ง  และคุณภาพ
ดําเนินกิจกรรม  ดังนั้น  เพ่ือเตรียมความพร�อมรองรับการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การวิชาชีพฯ   
จึงกําหนดให�มีการปรับปรุงสํานักงานองค&การวิชาชีพฯ  ให�สอดคล�องกับเกณฑ&การประเมินหน*วยมาตรฐาน
องค&การวิชาชีพฯ  และจัดหาวัสดุอุปกรณ&ต*างๆ  ท่ีจําเป<นต�องใช�ในการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การวิชาชีพฯ  
การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการองค&การวิชาชีพ  และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  กิจกรรมองค&การวิชาชีพถือ
เป<นเป<นส*วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน  นักเรียนทุกคนจะต�องมีส*วนร*วมในการปฏิบัติกิจกรรมของ
ชมรมต*างๆ   และเพ่ือให�วิทยาลัยฯ  ได�ผ*านการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การวิชาชีพฯ 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
3.1   เพ่ือรองรับการประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การนักวิชาชีพฯ 
3.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงตามเกณฑ& 

                 การประเมิน 
3.3   เพ่ือให�วิทยาลัยฯ ผ*านเกณฑ&การประเมินหน*วยมาตรฐานองค&การนักวิชาชีพ  ระดับหน*วย 
3.4   เพ่ือให�องค&การนักวิชาชีพฯ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง สร�างชื่อเสียงให�กับวิทยาลัยฯ 

4.  ผลผลิตโครงการ สภาพท่ัวไปของสํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  ผ*านเกณฑ&การประเมินร�อยละ  80 
5.  ผลลัพธ3โครงการ วิทยาลัยฯ ได�รับคัดเลือกให�เป<นหน*วยมาตรฐานองค&การนักวิชาชีพ  
                                ระดับกลุ*มจังหวัด 
6.  กลุมเป5าหมาย สํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 

8.1  สภาพสํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  ได�ผ*านเกณฑ&การประเมิน ระดับกลุ*มจังหวัด 
8.2  องค&การนักวิชาชีพฯ หน*วย วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงได�รับคัดเลือกให�เป<นหน*วยมาตรฐานระดับ    

                 กลุ*มจังหวัด 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ สํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ  ผ*านเกณฑ&การประเมินร�อยละ  80  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได�รบัคัดเลือกให�เป<นหน*วยมาตรฐานองค&การนักวิชาชีพ  

ระดับกลุ*มจังหวัด   
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สํานักงานองค&การนัก  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิชาชีพฯ    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

พัฒนาสํานักงานองค&การนักวิชาชีพฯ    20,000     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาคนดี คนเก*ง และมีความสุข (งบพัฒนาผู�เรียน) 
 ผู�ประสานงาน  นายธีระพงศ&  คชเสน  ตําแหน*ง  หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  090-4757441 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมองค&การนักวิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษามี
วัตถุประสงค&ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และมีประสบการณ& ให�กับสมาชิกองค&การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทยซ่ึงเป<นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  โดยเน�นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
ชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ รวมท้ังฝbกให�สมาชิกทํางานร*วมกัน ส*งเสริมด�านการเป<นผู�นํา   
ผู�ตามท่ีดี   การเป<นพลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัดยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองค&การนักวิชาชีพ
อย*างต*อเนื่อง เพราะตระหนักถึงประโยชน&ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับผู�เรียน ในการเข�าร*วมกิจกรรมองค&การนักวิชาชีพ 
 นโยบายกรมอาชีวศึกษา มุ*งส*งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาได�พัฒนาตนเองตาม ศักยภาพให�มีคุณลักษณะ
เป< นคน เก* ง  คน ดี  และ มีความสุข  ตามหลั กการพระราช บัญญั ติการ ศึกษาแห* งชา ติ  พ .ศ . 2542   
ซ่ึงองค&การวิชาชีพในอนาคตแห*งประเทศไทย   ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมองค&องค&การนักวิชาชีพตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได�กําหนดเป_าหมายการพัฒนาสมาชิกให�เป<น “คนดีและมีความสุข”  5  ด�าน  และ 
“คนเก*งและมีความสุข” 5 ด�าน  สภาพท่ัวไปและการบริหารองค&การ  8  ด�าน  และคุณภาพ  การดําเนิน
กิจกรรม  2  ด�าน  โดยมีคณะกรรมการประเมินหน*วยองค&การวิชาชีพเสนอแนะการจัดโครงการให�แก*องค&การ
วิชาชีพระดับหน*วย 

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

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
3.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให�เป<นคนเก*ง คนดี และมีความสุข 
3.2  เพ่ือส*งเสริมและพัฒนาผู�เรียนได�รู�จักวิธีการจัดกิจกรรมชมรมและองค&การนักวิชาชีพ 
3.3  เพ่ือพัฒนานักเรียน ท่ีเป<นผลผลิตของวิทยาลัยให�มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค& ตรงกับ 
      ความต�องการของตลาดแรงงาน  

4.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนเข�าร*วมกิจกรรมองค&การนักวิชาชีพไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียนเข�าร*วมกิจกรรมองค&การนักวิชาชีพไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  

10.1  นักเรียนเป<นคนดี คนเก*ง และดําเนินกิจกรรมอย*างมีความสุข 
10.2  นักเรียนมีภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค&และเป<นท่ีต�องการของตลาดแรงงาน 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนเข�าร*วมกิจกรรมองค&การนักวิชาชีพไม*น�อยกว*าร�อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู�และประสบการณ&ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน  
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช*าง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � พัทลุง  
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 

 
 

 
 

 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน (108 อาชีพ) 

 ผู�ประสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานโครงการพิเศษฯ      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  087-2855830 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน และสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�  เป<นภารกิจ

หลักของสถานศึกษาต�องมีการบริหารจัดการ ให�มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน โดยการมีส*วนร*วมของ
คณะครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษาและผู�เรียนทุกสาขางาน โดยให�ทุกสาขางานดําเนินการไม*น�อยกว*า  2   
กิจกรรมต*อปZ รวมท้ังเป<นการตอบสนองภารกิจของหน*วยงานต*างๆ ในระดับจังหวัด ท�องถ่ิน หรือองค&กรภาครัฐ
และเอกชน ท่ีประสานขอความร*วมมือมาเพ่ือให�บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให�ชุมชนได�รับประโยชน&
สูงสุด 
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือให�บริการวิชาการและวิชาชีพแก*ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน*วยงานอ่ืนๆ 
 3.2.  เพ่ือให�บริการวิชาการและวิชาชีพแก*ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.3.  เพ่ือให�ผู�เรียน ครูและบุคลากรได�มีส*วนร*วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
3.4   เพ่ือแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� ให�แก*นักเรียน และประชาชนผู�สนใจ 

4.  ผลผลิตโครงการ - จํานวนผู�รับบริการ ไม*น�อยกว*า   5,000   คน 
   - แผนกวิชาต*างๆ ได�บริการวิชาการและวิชาชีพ สู*ชุมชน ไม*น�อยกว*า 2 ครั้ง / ปZ 
5.  ผลลัพธ3โครงการ มีผู�รับบริการ ไม*น�อยกว*า   5,000   คน 
6.  กลุมเป5าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเป_าหมายในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1. ชุมชนและนักเรียน ได�รับความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
 8.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ&มีอายุการใช�งานยาวนานข้ึน 
 8.3  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�ให�แก*นักเรียน และประชาชนผู�สนใจ 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผู�รับบริการ ไม*น�อยกว*า   5,000   คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู�รับบริการสามารถนําความรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพเสริม

ได� 
 

 ผู�รับบริการมคีวามพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 120,000 บาท 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

   
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีเป_าหมายในจังหวัดพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

บริการวิชาการและวิชาชีพสู*ชุมชน (108 อาชีพ) 100,000    20,000 
รวม 100,000    20,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 120,000 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา 

 ผู�ประสานงาน  นางสาวอาจรีย&  ขณะรัตน&  ตําแหน*ง  หัวหน�างานทะเบียน      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด�วยจํานวนนักเรียน  นักศึกษา  มีจํานวนมาก  ทําให�การติดตามหรือตรวจสอบข�อมูลของนักเรียน  

นักศึกษาเป<นไปได�ยาก  อีกเป<นการอํานวยความสะดวกให�กับนักศึกษาในกรณีท่ีไปติดต*อภายนอก  สามารถ
แสดงถึงสถานะของนักศึกษาได�และเพ่ือความเป<นระเบียบเรียบร�อยและง*ายต*อการติดตามนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ  จึงได�จัดทําโครงการเพ่ือทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษาให�นักศึกษาพกพาเพ่ือจะได�สะดวกใน
การติดต*องานและแสดงตน 
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�มีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 3.2.  เพ่ือเพ่ิมสะดวกในการติดต*องานและแสดงตนให�กับนักเรียนนักศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ จัดทําบัตร นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. / ปวส.    ประมาณ  200  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ ทําบัตร นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. / ปวส.    ประมาณ  200  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. / ปวส.     
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1.  นักเรียน  นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
 8.2.  นักเรียน นักศึกษามีความสะดวกในการติดต*องานและแสดงตน 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. / ปวส.    ประมาณ  200  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได�มีบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา  
เชิงเวลา มิถุนายน  2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 14,000 บาท 
 
   
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. และ ปวส.  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

จัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส.     14,000 
      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 14,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา 

 ผู�ประสานงาน  นางสาวอาจรีย&  ขณะรัตน&  ตําแหน*ง  หัวหน�างานทะเบียน      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  ได�เปcดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เม่ือศึกษาจบหลักสูตรแล�ว  จะมีการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให�ผู�เรียนใช�เป<น
หลักฐานในการเรียนของแต*ละหลักสูตร  เพ่ือเป<นการเชิดชูเกียรติและนําความภาคภูมิใจแก*ผู�เรียน  ท้ังยังเป<น
การประชาสัมพันธ&ให�บุคคลภายนอกได�ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
3.  วัตถุประสงค3 
 3.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู�เรียนในหลักสูตร 
 3.2.  เพ่ือประชาสัมพันธ&กิจกรรมการสอนให�บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
4.  ผลผลิตโครงการ    
 4.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    50    คน 
 4.2    นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.    100  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.    50    คน 
 5.2    นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.    100  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1.  นักศึกษาได�รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 8.2.  ชุมชนได�ทราบถึงกิจกรรมของสถานศึกษา 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.  50    คน คน 
 นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวส.  100  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู�เรียนในหลักสูตร  
เชิงเวลา มีนาคม  2560  
เชิงคาใช:จาย 17,000   บาท 
 
   
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช. และ ปวส.  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

มอบประกาศนียบัตร  ปวช. ปวส.     17,000 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1. ช่ือโครงการ งานแนะแนวการศึกษาต*อ 
 ผู�ประสานงาน  นางสมมุ*ง  อินนุรักษ&  ตําแหน*ง  หัวหน�างานแนะแนว      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-8786692 

2. ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลและวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง ท่ีต�องการเพ่ิมปริมาณการเข�าเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา ในระบบวิชาชีพ หรือระบบการอาชีวศึกษาให�มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน พร�อมท้ังเศรษฐกิจในปJจจุบันท่ีอยู*
ในสภาวะฝdดเคือง ปJจจัยหนึ่งท่ีจะช*วยฟdeนฟูและขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจให�ดีข้ึน คือ การศึกษาในระบบ
อาชีวศึกษา ซ่ึงเป<นการจัดการศึกษาในระดับช*างฝZมือและก่ึงฝZมือ ท่ีสามารถนําความรู� ทักษะไปประกอบอาชีพ
สร�างรายได� ให�กับตนเอง และครอบครัวได� แต*ยังมีนักเรียน ผู�ปกครอง และครูท่ียังขาดความเข�าใจท่ีถูกต�อง
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา ดังนั้น ตามภารกิจของงานแนะแนวฯ  วิทยาลัยสารพัด
ช*างพัทลุง  ซ่ึงได�แก*  การแนะแนวศึกษาต*อ  การปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  การจัดทําคู*มือนักเรียน 
นักศึกษา  การติดตามผู�สําเร็จ  และภารกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง  จึงได�ดําเนินการจัดโครงการนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือแนะแนวศึกษาต*อ ประชาสัมพันธ&  เผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร 
 3.2  เพ่ือทําคู*มือ นักเรียน นักศึกษาเป<นแนวทางในการเรียน 
          3.3  เพ่ือปJจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา   
 3.4  เพ่ือติดตามผู�สําเร็จการศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาแล�ว 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  แนะแนวศึกษาต*อโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม*น�อยกว*า ร�อยละ 80 
 4.2  จัดทําคู*มือ นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  200  เล*ม 
 4.3  ปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ท่ีสําเร็จการศึกษา  ท้ังหมด  30  คน 
 4.4  ติดตามผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  30  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ 
 5.1  แนะแนวศึกษาต*อโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม*น�อยกว*า ร�อยละ 80 
 5.2  จัดทําคู*มือ นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  200  เล*ม 
 5.3  ปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ท่ีสําเร็จการศึกษา  ท้ังหมด  30  คน 
 5.4  ติดตามผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  30  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1  แนะแนวศึกษาต*อ ประชาสัมพันธ&  เผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร 
 8.2  ทําคู*มือ นักเรียน นักศึกษาเป<นแนวทางในการเรียน 
          8.3  ปJจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา   
 8.4  ติดตามผู�สําเร็จการศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาแล�ว 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ แนะแนวศึกษาต*อโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม*น�อยกว*า ร�อยละ 

80 
แห*ง 

 จัดทําคู*มือ นักเรยีน นักศึกษา  จํานวน  200  เล*ม เล*ม 
 ปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ท้ังหมด  30  คน คน 
 ติดตามผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  30  คน คน 
เชิงคุณภาพ ระบบการจัดการเรยีนการสอนในวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงมีประสทิธิภาพมาก

ยิ่งข้ัน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2559 –  มีนาคม  2560  
เชิงคาใช:จาย 10,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  เขตพ้ืนท่ีในจังหวัด เขตพ้ืนท่ีในจังหวัด 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � พัทลุง พัทลุง 
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

แนะแนวศึกษาต*อ  
10,000 

    
จัดทําคู*มือนักเรียน นักศึกษา     
ติดตามผู�สําเร็จการศึกษา     
ปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  เสริมสร�างการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ผู�ประสานงาน  นายสมบูรณ&  อินนุรักษ&  ตําแหน*ง  หัวหน�างานประกันคุณภาพฯ      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-0629579 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 ด�วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เป<นงานหนึ่งท่ีเป<นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาให�เกิดการพัฒนาอย*างต*อเนื่องและยั่งยืน  ซ่ึงในการพัฒนาท่ีดีนั้น คนเป<นกลไกหลักในการพัฒนาจึง
ทําให�งานประกันฯ  ได�มุ*งเน�นถึงการขับเคลื่อนคนให�มีพัฒนาตาความรู� ความเข�าใจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�เป<นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดใช�ในแผนยุทธศาสตร&แล�วนั้น 

 งานประกันคุณภาพฯ  จึงเล*งเห็นถึงความสําคัญ  จึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างการประกันคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมา  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให�มีความรู� ความเข�าใจ และ
นํามาใช�ในการพัฒนาองค&กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือยกระดับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให�สูงยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค3 
 3.1  เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจ   
                 พอเพียง 
 3.2  เพ่ือน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
4.  ผลผลิตโครงการ   ให�ความรู� ความเข�าใจในงานประกันคุณภาพฯ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก*
   บุคลากรในสถานศึกษา  จํานวน  43  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู� ความเข�าใจในงานประกันคุณภาพฯ ตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  กลุมเป5าหมาย บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ สามารถช*วยให�บุคลากรเกิดความรู� ความเข�าใจการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
   พอเพียง นํามาใช�ในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
   ตลอดจนการใช�ชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง จํานวน  43 คน คน 
เชิงคุณภาพ ส*งเสริมให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจการประกันคุณภาพฯ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นําไปใช�ในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได� 

 

เชิงเวลา 17  มีนาคม  2560  
เชิงคาใช:จาย 20,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู บุคลการ  ห�องโสตทัศนศึกษา 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

อบรมให�ความรู� งานประกันคุณภาพฯ 20,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  ประชุมการจัดทําสรุปแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสถานศึกษา   

 ผู�ประสานงาน  นายอดุลย&    จีนลอย  ตําแหน*ง  หัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ      
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-6544629 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป<นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค&กร เน�น

กระบวนการและจุดมุ*งหมายรวมท่ีหน*วยงานหรือองค&กรมุ*งหวังให�เกิดข้ึนในอนาคตเป<นเครื่องมือท่ีจะช*วยให�การ
บริหารและการจัดการองค&กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ  
พ.ศ. 2542  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2545  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
จึงได�เน�นให�หน*วยงานภาครัฐมีการใช�แผนกลยุทธ&ของส*วนราชการและการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให�
ทุกหน*วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได�  ซ่ึงแผนกลยุทธ&ดังกล*าว
สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลา  เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ท้ังนี้  ในแต*ละปZงบประมาณหน*วยงานจะต�องนําแผนกลยุทธ&ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู*การปฏิบัติ  โดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปZและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือเป<นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน  รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู*ให�เกิดประโยชน&สูงสุดไว�ล*วงหน�า  แผนปฏิบัติการ
ประจําปZและแผนพัฒนาสถานศึกษา  จะเป<นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ&ไปสู*การปฏิบัติ ตามแผนงาน / 
โครงการท่ีวางไว�  และนําไปสู*เป_าหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอย*างมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปZและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงจึง
ได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ เพ่ือให�วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช�ในการบริหาร   
    จัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล�องกับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบาย 
    ของกรม กระทรวง และรัฐบาล 
4.  ผลผลิตโครงการ ข�าราชการครูและผู�บริหาร จํานวน  30  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.  กลุมเป5าหมาย ข�าราชการครูและผู�บริหาร จํานวน  30  คน 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  มีกรอบและแนวทางใช�ในการบริหาร  จัดการศึกษาท่ี
   ทันสมัยสอดคล�องกับความต�องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ กรม กระทรวง และ
   รัฐบาล  และสามารถนําไปใช�งานได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ข�าราชการครูและผู�บริหาร จํานวน  30  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 4,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู และผู�บรหิาร  ห�องโสตทัศนศึกษา 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

อบรมให�ความรู� แผนปฏิบัติการ 4,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  ส*งเสริมการสร�างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ&  

 ผู�ประสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  087-2855830 
2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ให�มีคุณภาพ สามารถอยู*ร*วมกันในสังคมอย*างมีความสุข
และในการพัฒนาประเทศ ต�องอาศัยเทคโนโลยี ปJจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต*าง ๆ  การเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย&ต้ังแต*โบราณนั้นมนุษย&ต�องด้ินรนต*อสู�กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ&ต*าง ๆ จึงได�เกิดข้ึนจาก
ความคิดของมนุษย& จนมาถึงปJจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  
ด�านอาชีวศึกษาให�กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอนเพ่ือให�เกิดความรู�และทักษะนั้น
เป<นสิ่งสําคัญท่ีผู�เรียนจะต�องคิดเป<นทําเป<น มีความคิดสร�างสรรค&วิทยาลัยฯ จึงมีหน�าท่ีในการสนับสนุนความคิด
ของครูและนักเรียนในการสร�างผลงานสิ่งประดิษฐ&คนรุ*นใหม* เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย อันเป<นต�นแบบใน
การสร�างสรรค&พัฒนาต*อไป 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

  3.1  เพ่ือพัฒนาและส*งเสริมผู�เรียนให�เกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค& 
  3.2  เพ่ือให�ผู�เรียนได�นําความรู�และทักษะมาประยุกต&ใช�ในชีวิตประจําวัน  
  3.3  เพ่ือให�ผู�เรียนค�นหาข�อเท็จจริงของงานสิ่งประดิษฐ&อย*างถูกต�องตามหลักวิชาการ 
                 อย*างเป<นระบบ 
4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ&ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3   
                      จํานวน   1  ผลงาน  ต*อนักเรียน  3  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ&ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3   
                      จํานวน   1  ผลงาน  ต*อนักเรียน  3  คน 
6.  กลุมเป5าหมาย นักเรียน นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
  8.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ&ของนักเรียนได�ผ*านกระบวนการวิจัยมีความน*าเชื่อถือมากข้ึน 
 8.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค&และส*งเสริมการทํางานเป<นทีม 
 8.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ&ของคนรุ*นใหม*เพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ&ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3  จํานวน   1  

ผลงาน  ต*อนักเรยีน  3  คน 
ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ&ของคนรุ*นใหม*ถูกต�องตามหลักวิชาการ  
 นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ&ออกเผยแพร*ต*อสาธารณะชน  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ&ของคนรุ*นใหม*  สามารถนํามาใช�งานในสถานศึกษาและชุมชนได�  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559  -   กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย 30,000 บาท 
 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  วิทยาลัยสารพัดช*าง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � พัทลุง  
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

จัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ& 10,000   20,000   
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000 
 
 
 
 
 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานวิทยบริการและห�องสมุด 

 ผู�ประสานงาน  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน&  ตําแหน*ง  หัวหน�างานวิทยบริการและห�องสมุด  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-1324373 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามภารกิจหลักของงานวิทยบริการและห�องสมุด  และสอดคล�องกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  งานวิทยบริการและห�องสมุดจึงได�จัด
กิจกรรมเพ่ือส*งเสริมให�นักเรียน นักศึกษารักการอ*าน  โดยการจัดกิจกรรมส*งเสริมการอ*าน กําหนดให�วันท่ี  2  
เมษายน  ของทุกปZ  เป<นวันรักการอ*าน  เพ่ือสร�างสังคมแห*งการเรียนรู�ตลอดชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมการจัดนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงการรู�จักพ่ึงตนเอง ความ
พอประมาณ  พอมีพอกิน พอมีพอใช�  ความมีเหตุผล  การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว  ตลอดจนใช�ความรู�ความ
รอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีควรจะเป<น  เพ่ือสามารถดํารงชีวิต
อย*างยั่งยืนได�  

 ดังนี้  งานวิทยบริการและห�องสมุดจึงได�เล็งเห็น การทํากิจกรรมดังกล*าว จึงได�จัดโครงการนี้ข้ึน   

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือส*งเสริมให�นักเรียน ครูและบุคลากรเห็นความสําคัญของการอ*าน และ การจัดนิทรรศการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2  เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3  เพ่ือเป<นแหล*งเรียนรู�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�กับนักเรียน นักศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรเห็นความสําคัญของการอ*าน และ การจัดนิทรรศการหลัก
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  กลุมเป5าหมาย ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ ห�องสมุดวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1.  ส*งเสริมให�นักเรียน ครูและบุคลากรเห็นความสําคัญของการอ*าน และ การจัดนิทรรศการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2  นักเรียน นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.3  เป<นแหล*งเรียนรู�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�กับนักเรียน นักศึกษา 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรเห็นความสําคัญของการอ*าน และ การจัด  
 นิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 12,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู เจ�าหน�า นักเรียน  ห�องสมุด 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช  วิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � สารพัดช*างพัทลุง  
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

กิจกรรมส*งเสริมการอ*าน และ กิจกรรมจัดนิทรรศการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000    2,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 12,000 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  สวัสดิการวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 

 ผู�ประสานงาน  นางวลัยพร  แท*นบํารุง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานสวัสดิการ  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-4639510 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�มีนบายให�สถานศึกษาดําเนินการตรวจสุขภาพให�กับ 
นักเรียนเป<นประจําทุกปZการศึกษา  การตรวจสุขภาพจะช*วยให�ทราบถึงปJญหาสุขภาพของนักเรียน  และการใช�
สารเสพติด  อีกท้ังยังเป<นการส*งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี  สอดคล�องกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาได�ตระหนักและเห็นความสําคัญถึงการมีสุขภาพท่ีดีของนักเรียน และ
ลดปJญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา  รวมถึงการจัดหายาและเวชภัณฑ& เพ่ือใช�ให�ครู บุคลากร และนักเรียน 
วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีสุขภาพท่ีดีข้ึน  จึงได�จัดโครงการนี้ข้ึน  

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือส*งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ& 
 3.2  เพ่ือติดตามและป_องกันการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3  เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�านสร�างภูมิคุ�มกันภัย 
                จากยาเสพติด 
 3.4  เพ่ือส*งเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาด�านสุขภาพอนามัย 
4.  ผลผลิตโครงการ ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน  และลดปJญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 
6.  กลุมเป5าหมาย ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3   
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1.  ส*งเสริมให�นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ& 
 8.2  ติดตามและป_องกันการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา 
 8.3  สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�านสร�างภูมิคุ�มกันภัยจากยาเสพติด 
 8.4  ส*งเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาด�านสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน  และลดปJญหาการใช�สารเสพติดในสถานศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 50,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู เจ�าหน�า นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ปวช  วิทยาลัย  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � สารพัดช*างพัทลุง  
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ       45,000  

กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ& 5,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000 

 
  
 
 
 
 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ผลิตสื่อวีดีทัศน& 

 ผู�ประสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสด์ิ  ตําแหน*ง  หัวหน�างานสื่อการเรียนการสอน  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-1838217 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามกลยุทธ&ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีกลยุทธ&หลัก  คือ  ส*งเสริมให�นํา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ นวัตกรรมมาใช�ในการเรียนการสอน  เสริมสร�างทักษะการเป<นผู�ประกอบการ  ซ่ึงงาน
สื่อการเรียนการสอนได�ตระหนักตามกลยุทธ&ดังกล*าว  และเพ่ือให�สอดคล�องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  8  ด�านการจัดการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให�มีคุณภาพ  ครูผู�สอนใช�วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  ใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

งานสื่อการเรียนการสอน  จึงได�พัฒนาจัดทําสื่อวีดีทัศน&ให�ผู�เข�าฝbกอบรมมีความรู� ความเข�าใจในเนื้อหา
ได�ง*าย  อีกท้ังสามารถนําไฟล&สื่อไปเผยแพร*ทางเว็บไซต&ของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงด�วย 
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3.2.  เพ่ือให�ผู�เข�าฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความรู�  ความเข�าใจได�อย*างง*ายและรวดเร็ว 
 3.3.  เพ่ือนําสื่อมัลติมีเดียเผยแพร*ผ*านระบบเครือข*ายอินเตอร&เน็ตให�แก*ผู�สนใจ 
4.  ผลผลิตโครงการ จัดทําสื่อวีดีทัศน&รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จํานวน  5  เรื่อง 
5.  ผลลัพธ3โครงการ สื่อวีดีทัศน&รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จํานวน  5  เรื่อง 
6.  กลุมเป5าหมาย ครู วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1.  ผู�เข�ารับการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีความรู� ความเข�าใจมากข้ึน 
 8.2.  ครูผู�สอนใช�เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 8.3.  สื่อวีดีทัศน&นําไปเผยแพร*ผ*านอินเตอร&เน็ตให�กับผู�สนใจและค�นคว�าความรู�เพ่ิมเติม 
 8.4  ส*งเสริมการใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ สื่อวีดีทัศน&รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จํานวน  5  เรื่อง 

 
เรื่อง 

เชิงคุณภาพ ผู�เข�ารับการฝbกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความรู� ความเข�าใจตามจุดประสงค&
การจัดการเรียนการสอนได�ง*ายและรวดเร็ว 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 3,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู วิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สารพัดช*างพัทลุง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

จัดทําสื่อการเรียนการสอน 3,000     

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน  

 ผู�ประสานงาน  นายชัยวัฒน&  ทิพย&ทอง  ตําแหน*ง  หัวหน�างานหลักสูตรการเรียนการสอน  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงได�จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
เทียบโอนความรู�และประสบการณ& (ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) นั้น  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�ออกนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  โดยการพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านความรู� ด�านทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมให�
นักเรียน มีความรู� ทักษะ สมรรถนะท่ีเพียงพอต*อการทํางานปJจจุบัน  และสอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเตรียมเข�าสู*ประชาคมอาเซียน 
งานหลักสูตรการเรียนการสอนจัดได�จัดกิจกรรม  เพ่ือให�คลอบคลุม กับ นโยบาย  เป_าหมาย และภารกิจของ  
รัฐบาล  ดังนี้  1)  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  2) กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช*างปริทรรศน&   
3) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ  4) กิจกรรมนิเทศการสอน  5) กิจกรรมแข*งขันทักษะวิชาชีพ  6) กิจกรรม
เชิญผู� เชี่ยวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ  /ภู มิปJญญาท�องถ่ินมาให�ความรู�  7) กิจกรรมจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& 8)  จัดการฝbกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น โครงการพิเศษ กิจกรรมเหล*านี้สามารถนําไปประกอบการจัดการเรียนการสอนได�ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  
จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะตามหลักสูตรเปcดจัดการศึกษา 
 3.2  เพ่ือจัดงานวิทยาลัยสารพัดช*างปริทรรศน&  ให�กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน  ประชาชน ผู�สนใจ    
                 เข�าร*วมกิจกรรมต*าง ๆ 
 3.3  เพ่ือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพให�กับ นักเรียน นักศึกษา 
 3.4  เพ่ือจัดนิเทศการสอน (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3.5  จัดและส*งนักเรียน แข*งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ 
 3.6  เพ่ือเชิญผู�เชี่ยวชาญ / ผู�ทรงคุณวุฒิ  / ภูมิปJญญาท�องถ่ิน มาร*วมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 3.7  เพ่ือจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และ 
                 ประสบการณ&   
 3.8  เพ่ือจัดการฝbกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
4.  ผลผลิตโครงการ   
 4.1.  พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะตามหลักสูตรท่ีเปcดสอน 
 4.2  จัดงานวิทยาลัยสารพัดช*างปริทรรศน&  ให�กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน  ประชาชน ผู�สนใจเข�า
ร*วมกิจกรรมต*าง ๆ  
 4.3  จัดทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพให�กับ นักเรียน นักศึกษา 
 4.4  นิเทศการสอน (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
 4.5  จัดและส*งนักเรียน นักศึกษา แข*งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ 
 4.6  แผนกวิชา เชิญผู�เชี่ยวชาญ / ผู�ทรงคุณวุฒิ  / ภูมิปJญญาท�องถ่ิน มาร*วมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
อย*างน�อยภาคเรียนละ  4  ชั่วโมง 
 4.7  จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ&  จํานวน  4  สาขางาน  คือ  สาขาการจัดการท่ัวไป  สาขางานคอมพิวเตอร&ธุรกิจ  สาขางานไฟฟ_า
กําลัง  และสาขางานบัญชี 
 4.8  จัดการฝbกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ 
5.  ผลลัพธ3โครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
ครูและผู�เข�าร*วมกิจกรรม ได�รับประโยชน&จากการจัดกิจกรรม ตรงตามนโยบาย เป_าหมาย ภารกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสอดคล�องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
6.  กลุมเป5าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเป_าหมาย 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ&  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และ
หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดกิจกรรม  8  กิจกรรม กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& 
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  และหลกัสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ครูและผู�เข�าร*วม
กิจกรรม ได�รบัประโยชน&จากการจัดกิจกรรม ตรงตามนโยบาย เป_าหมาย ภารกิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสอดคล�องตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย 548,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช. ปวส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ระยะสั้น แกนมัธยม และพ้ืนท่ีเป_าหมาย 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                     
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน

อุดหนุน 
รายได: 

กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรแบบฐานสมรรถนะ   3,000     
กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช*างปริทรรศน&   50,000     
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ   25,000     
กิจกรรมนิเทศการสอน   3,000     
กิจกรรมแข*งขันทักษะวิชาชีพ   22,000     
กิจกรรมเชิญผู�เช่ียวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ /ภมูิปJญญาท�องถ่ิน
มาให�ความรู� 

30,000     

กิจกรรมจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ด�วยวิธีการเทียบโอนความรู�และประสบการณ& 

    400,000 

จัดการฝbกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ     15,000 
รวม 133,000    415,000 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 548,000 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดการสอนเตรียมความพร�อมการสอบ V – NET  ประจําปZการศึกษา  2559 

 ผู�ประสานงาน  นายจําลอง  หกหนู  ตําแหน*ง  หัวหน�างานวัดผลประเมินผล  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  088-3986978 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได�กําหนดนโยบายให�มีการจัดทดสอบ ทางการศึกษา

ระดับชาติ  ด�านอาชีวศึกษา  ( V – NET) ปZการศึกษา  2559  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ปZท่ี  3 ในวิชาสมรรถนะพ้ืนฐาน และการเรียนรู�  วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  วิชาสมรรถนะ
พ้ืนฐานวิชาชีพ และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเร*งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ใน 4  มิติ  โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ ( V – NET)  และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีผ*านมา  เพ่ือเตรียมความพร�อมให�นักเรียน  ระดับ  ปวช.3  จึงได�มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู*การปฏิบัติ  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  จึงเห็นควรจัดให�มีโครงการ
จัดการสอนเตรียมพร�อม การสอบ ( V – NET) ประจําปZการศึกษา  2559  ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค3 
 3.1.  ส*งเสริมการเรียนรู�  รายวิชาท่ีต�องทําการสอบ  ใน  V - NET 
 3.2.  เตรียมความพร�อมให�นักเรียน  ปวช.3  ท่ีต�องเข�ารับสอบ  V – NET 
 3.3.  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู�เรียน  โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ ( V – NET)  และการประเมิน    
                 มาตรฐานวชิาชพี 
4.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข�ารับการสอบ  ประมาณ  40  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียนนําความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการสอบ V – NET  ได�อย*างดี 
6.  กลุมเป5าหมาย นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนกวิชา 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1. นักเรียนได�รับการสนับสนุนด�านการเรียนรู�เพ่ิมเติม  ในรายวิชาท่ีจัดสอบในการสอบ V – NET   
ประจําปZการศึกษา  2559 
 8.2.  นักเรียนได�มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ในการเตรียมความพร�อมเพ่ือการสอบ  V – NET   
ประจําปZการศึกษา  2559 
 8.3.  นักเรียนมีคุณภาพสามารถสอบผ*าน V – NET  ได�ตามเป_าหมายท่ีตั้งไว�  ร�อยละ  100 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนกวิชาท่ีจะเข�ารับการสอบ  ประมาณ  40  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนําความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการสอบ V – NET  ได�อย*างด ี  
เชิงเวลา ธันวาคม  2559 -  มกราคม  2560  
เชิงคาใช:จาย 7,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช.. วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

สอบ V-Net    7,000  
      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  สามัญสัมพันธ& 

 ผู�ประสานงาน  นางสาวอาจรีย&  ขณะรัตน&  ตําแหน*ง  หัวหน�าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ&  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  085-8852832 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามภาระงานของแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ& มีจัดการเรียนการสอนร*วมกับแผนกวิชาอ่ืน ๆ โดยเปcดสอน 
วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ สําหรับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค&เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา เข�าใจหลักการและประยุกต&ใช� 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร& คณิตศาสตร& สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ  และเพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ 
การประกันคุณภาพ  จึงได�จัดทํากิจกรรมต*างๆ ให�แก*นักเรียน  นักศึกษา  คือ  กิจกรรมวันคริสต&มาส  กิจกรรม
จัดหาผู�เชี่ยวชาญการด�านภาษาต*างประเทศมาถ*ายทอดความรู�และประสบการณ&  กิจกรรมวันภาษาไทยแห*งชาติ  
กิจกรรม รําลึกถึง ครูกลอนสุนทรภู* เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รู�จัก และเรียนรู� สร�างความสามัคคี  จึงได�จัด
โครงการนี้ข้ึน  

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการประกัน 
                 คุณภาพของวิทยาลัยฯ 
 3.2  เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�แลกเปลี่ยนความรู� ความเข�าใจ  ในการจัดกิจกรรมต*างๆ 
 3.3  เพ่ือสร�างความรัก สามัคคีในหมู*คณะ ของนักเรียน นักศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ   ครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม 
5.  ผลลัพธ3โครงการ นักเรียน นักศึกษาได�แลกเปลี่ยนความรู� ความเข�าใจ  ในการจัดกิจกรรมต*างๆ  และ
   สร�างความรัก สามัคคีในหมู*คณะ ของนักเรียน นักศึกษา 
6.  กลุมเป5าหมาย ครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3   
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1.  สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการประกัน 
                 คุณภาพของวิทยาลัยฯ 
 8.2  นักเรียน นักศึกษาได�แลกเปลี่ยนความรู� ความเข�าใจ  ในการจัดกิจกรรมต*างๆ 
 8.3  สร�างความรัก สามัคคีในหมู*คณะ ของนักเรียน นักศึกษา 
 
  



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3  เข�าร*วมกิจกรรม คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได�แลกเปลี่ยนความรู� ความเข�าใจ  ในการจัดกิจกรรมต*างๆ  และ

สร�างความรัก สามัคคีในหมู*คณะ ของนักเรียน นักศึกษา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย 21,900 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู นักเรียน ปวช.. วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

กิจกรรมวันคริสต&มาส   4,000     
กิจกรรมจัดหาผู�เช่ียวชาญการด�านภาษาต*างประเทศมา
ถ*ายทอดความรู�และประสบการณ&กิจกรรมจัดหาผู�เช่ียวชาญ
การด�านภาษาต*างประเทศมาถ*ายทอดความรู�และ
ประสบการณ& 

3,900   10,000  

กิจกรรมวันภาษาไทยแห*งชาติ   2,000     
กิจกรรม รําลึกถึง ครูกลอนสุนทรภู* 2,000     

รวม 11,900   10,000  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 219,000 

 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากรด�านเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน 

 ผู�ประสานงาน  นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน*ง  หัวหน�างานบุคลากร  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน*วยงานทางการศึกษาของราชการท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการผลิตกําลังคนระดับทักษะฝZมือทางอาชีพหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือสอดรับกับความต�องการ 
ของตลาดแรงงาน สังคม  ตลอดจนสร�างแรงกระตุ�นให�ทุกคนตระหนัก  และเห็นความสําคัญของการใช�ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาดูงานเป<นส*วนหนึ่งของการนําความรู�และประสบการณ& 
ไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาลัยฯ  จึงจัดให� 
มีโครงการศึกษาดูงานด�านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ&  แนวคิดใหม* ๆ  ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต*อไป 
3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือนําความรู� ประสบการณ&มาพัฒนาสถานศึกษา 
 3.2.  เพ่ือเสริมสร�างองค&ความรู�ในการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3.3.  เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจให�กับบุคลากรทางการศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  40  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรู�และทักษะประสบการณ&มาพัฒนาด�านการจัด
   การศึกษาของสถานศึกษาได�  
6.  กลุมเป5าหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ ในต*างจังหวัด 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  

8.1.  บุคลากรได�รับขวัญและกําลังใจ 
 8.2.  บุคลากรได�รับความรู�และประสบการณ& 
 8.3.  บุคลากรสามารถนําสิ่งท่ีได�พบเห็นมาปรับปรุงเพ่ือใช�พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                 ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  40  คน คน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรู�และทักษะประสบการณ&มาพัฒนาด�านการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาได� 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย 240,000   บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครูและบุคลากร  ในต*างจังหวัด 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                         
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

ศึกษาดูงาน 200,000     40,000 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 240,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู� บุคลากรทางการศึกษา 
 ผู�ประสานงาน  นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน*ง  หัวหน�างานบุคลากร  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง ได�จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระบบเทียบโอนความรู� และประสบการณ&  ในสาขาวิชาต* างๆ การจัดการเรียนการสอนดังกล* าว     
มีบุคลากรไม*เพียงพอ วิทยาลัยฯ จึงดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือเชิญบุคลากรจากหน*วยงาน/
องค&กรอ่ืน มาเป<นส*วนร*วมในการจัดการเรียนการสอน 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือจัดหาบุคลากร มาเป<นส*วนร*วมในการจัดการเรียนการสอน 
 3.2.  เพ่ือส*งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ของบุคลากร 
4.  ผลผลิตโครงการ บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน      2 คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ  มีบุคลากรทางการศึกษา มาให�ความรู� ตรงตามสาขาวิชา 
6.  กลุมเป5าหมาย บุคลากรทางการศึกษา 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  

8.1. ได�การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา  
 8.2.  นักศึกษาได�รับการพัฒนาตรงตามสาขาวิชา 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน      2 คน คน 
เชิงคุณภาพ มีบุคลากรทางการศึกษา มาให�ความรู� ตรงตามสาขาวิชา  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย ไม*มี บาท 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ทางการศึกษา    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

แลกเปลีย่นเรยีนรู� - - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากร                  
                     ทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
 ผู�ประสานงาน  นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน*ง  หัวหน�างานบุคลากร  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  083-9676024 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
มุ*งเน�นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ให�มีคุณภาพเพ่ือเป<นปJจจัยสําคัญในการพัฒนาบ�านเมืองต*อไป  โดยกําหนดให�
ต�องจัดการศึกษาอบรมให�เกิดความรู�คู*คุณธรรม  ดังนั้น  การเสริมสร�างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมให�แก*คนใน
ชาติ  จึงเป<นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย&และเป<นภารกิจหลักประการหนึ่งท่ีหน*วยงาน
การศึกษา  ข�าราชการครูและบุคลากรผู�เก่ียวข�องจะต�องร*วมมือกันเร*งรัดดําเนินการอย*างเป<นระบบจริงจังอย*าง
ต*อเนื่อง  จากเหตุผลดังกล*าว  ในข้ันต�นจึงจําเป<นต�องพัฒนาบุคลากรหลักคือ ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ซ่ึงมีหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาซ่ึงเป<นกลไกสําคัญของรัฐให�ตระหนักและยึดม่ันในวินัย  คุณธรรม  
และจริยธรรมเพ่ือเป<นแม*แบบในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  และเป<นผู�นําในการพัฒนาวินัย  คุณธรรม
และจริยธรรม แก*นักเรียน นักศึกษาและคนในชาติให�เป<นคนดีมีความรู�คู*คุณธรรมได�ในท่ีสุด  ประกอบกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข�อท่ี  9  คุณธรรมนําวิชาชีพและการน�อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู*การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุงในฐานะหน*วยงานจัดการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดังกล*าว  
จึงจัดให�มีการฝbกอบรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรม  จริยธรรมข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและมีการขยายผลการเสริมสร�าง  พัฒนาวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม
อย*างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป<นโครงการสร�างขวัญและกําลังใจ 

3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1.  เพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให�แก*
ข�าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
 3.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการเสริมสร�างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3.  เพ่ือให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป<นแม*แบบ เป<นแกนนําในการพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม  และขยายผลไปสู*การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให�เกิดความรู�คู*คุณธรรม 

3.4.  เพ่ือให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได�สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในโอกาส
ต*างๆ ของไทย 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

3.5.  เพ่ือให�ข�าราชการครูและบุคลากร ได�มีส*วนร*วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด�านร*างกาย  อารมณ& 
สังคม และ จิตวิญญาณ 

3.6. เพ่ือเป<นการส*งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับประกาศเกียรติคุณ จากหน*วยงาน/
องค&กรภายนอก 
4.  ผลผลิตโครงการ  
 ข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  45  คน 
5.  ผลลัพธ3โครงการ  

5.1  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตัวเองยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
เป<นแบบอย*างท่ีดี 

5.2  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป<นแม*แบบถ*ายทอดให�นักเรียนมีความรู�คู*คุณธรรม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
6.  กลุมเป5าหมาย ข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 

8.1. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข�าใจและเห็นคุณค*าของหลักคุณธรรมและการรักษา 
วินัยมากข้ึน 
 8.2.  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถนําไปพัฒนางานสร�างแรงจูงใจให�ผู�มารับบริการ  
มีความประทับใจและปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน  ได�อย*างมีความสุข 
 8.3  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด�านร*างกาย  อารมณ& 
สังคม และ จิตวิญญาณ 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  45  คน คน 
เชิงคุณภาพ  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตัวเองยดึมั่นในคุณธรรม        

จริยธรรมเป<นแบบอย*างท่ีด ี
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
เชิงคาใช:จาย 20,000   บาท 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ข�าราชการครูและ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  บุคลากร   
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � ทางการศึกษา    
                                   
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

พัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรม จรยิธรรม 20,000     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ3 

 ผู�ประสานงาน  นางสาวกรองกานท&  สัจจะบุตร   ตําแหน*ง  หัวหน�างานประชาสัมพันธ&  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  090-7158809 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เนื่องด�วยงานประชาสัมพันธ&   ได� ดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ&เชิงรุก คือ เน�นการ

ประชาสัมพันธ&ให�ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล หรือพ้ืนท่ีท่ีเป<นบริเวณแหล*งชุมชนรวมถึง 
การประชาสัมพันธ&ตามองค&กร หน*วยงานราชการต*างๆ  ท้ังนี้   เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบข�อมูลข*าวสาร
การรับสมัครนักศึกษาและรับทราบข�อมูลอ่ืนๆ ของวิทยาลัยฯ อันจะเป<นการส*งเสริมภาพลักษณ&ท่ีดีขององค&กร  
โดยได�ดําเนินการผ*านช*องทางประชาสัมพันธ&หลากหลายรูปแบบ เช*น  การประชาสัมพันธ&ผ*านทางเว็บไซต&   
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ& ผ* า น ท า ง ส ถ า นี วิ ท ยุ ชุ ม ช น ก า ร แ จ ก ว า ร ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ&   เ ป< น ต� น  
          ดังนั้นจึงต�องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด�านการประชาสัมพันธ& ให�มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน*าสนใจมากยิ่งข้ึน   
3.  วัตถุประสงค3 
 3.1 เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ&ให�มีความเป<นระบบมากข้ึน 
 3.2. เพ่ือพัฒนาช*องทางการประชาสัมพันธ&ให�มีความหลากหลาย 
 3.3. เพ่ือนําเสนอข�อมูลข*าวสาร และภาพลักษณ&ท่ีดีขององค&กร 
          3.4. เพ่ือให�บุคคลท่ัวไปได�รับทราบข�อมูลข*าวสารของวิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิตโครงการ   
 เพ่ิมจํานวนผู�ท่ีรับฟJงข�อมูลข*าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิมปริมาณผู�เรียน 5% 
5.  ผลลัพธ3โครงการ  
 5.1  มีการรับทราบข�อมูลข*าวสารโดยท่ัวถึงกัน 
 5.2  การประชาสัมพันธ&มีการพัฒนาให�เป<นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ&ได� 
                 หลายช*องทาง 
 5.3  การประชาสัมพันธ&ท่ีดี ส*งเสริมภาพลักษณ&ท่ีดีขององค&กร 
6.  กลุมเป5าหมาย   นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างแลพ้ืนท่ีบริเวณใกล�เคียง จังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 จํานวนผู�เรียนและผู�ท่ีได�รับข*าวสารต*างๆ จากทางวิทยาลัยฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการประชาสัมพันธ& 
ให�เป<นระบบและหลากหลายช*องทาง เพ่ือส*งเสริมภาพลักษณ&ท่ีดีขององค&กร 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมจํานวนผู�ท่ีรับฟJงข�อมูลข*าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิมปริมาณ 

ผู�เรียน 5% 
คน 

เชิงคุณภาพ การประชาสัมพันธ&มีการพัฒนาให�เป<นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ&
ได�หลายช*องทาง 

 

 มีการรับทราบข�อมูลข*าวสารโดยท่ัวถึงกัน  
 การประชาสัมพันธ&ท่ีดี ส*งเสรมิภาพลักษณ&ท่ีดีขององค&กร  
เชิงเวลา ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย 50,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช*างและ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  และประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีบริเวณใกล�เคียง จังหวัดพัทลงุ 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

ประชาสมัพันธ&วิทยาลัย 50,000     
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000   

 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  ซ*อมแซมครุภัณฑ&การศึกษาและสํานักงาน 

 ผู�ประสานงาน  นายบัญชา  อินทรภักด์ิ   ตําแหน*ง  หัวหน�างานพัสดุ  
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  089-4895709 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให�สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ให�สอดคล�องกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ*งเน�นให�สถานศึกษาจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน ให�สามารถพัฒนาทักษะระดับปฏิบัติการ ความรู� ความชํานาญ สามารถทํางานได�
ตามความต�องการของตลาดแรงงาน   วิทยาลัยฯ จึงจําเป<นอย*างยิ่งท่ีต�องมีวัสดุ  ครุภัณฑ&  ท่ีอยู*ในสภาพสมบูรณ&
เพียงพอพร�อมใช�งาน สําหรับให�นักเรียน นักศึกษา ได�ฝbกปฏิบัติตามวัตถุประสงค&  ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช*าง
พัทลุง  จึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึน  
 
 3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
  3.1   เพ่ือซ*อมบํารุงรักษาครุภัณฑ&ให�อยู*ในสภาพท่ีดี และใช�งานได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
  3.2   เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  
                       สูงสุด 
4.  ผลผลิตโครงการ  
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

1 ซ*อมระบบหล*อลื่นเครื่องกลึง 5 เครื่อง ช*างกล 
2 ซ*อมเครื่องกัด 2 เครื่อง ช*างกล 
3 ซ*อมเครื่องไส 2 เครื่อง ช*างกล 
4 ซ*อมเครื่องคอมพิวเตอร& 9 เครื่อง ช*างกล 
5 ซ*อมโตjะฝbกงาน (60*240*75 ซม.) 17 ตัว ช*างไฟฟ_า 
6 ซ*อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& 30 เครื่อง งานศูนย&ฯ 
7 ซ*อมป_าย LED )ประชาสัมพันธ& 2 ป_าย งานศูนย&ฯ 
8 ซ*อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร& 5 ชุด งานวิทยบริการ 
9 ซ*อมจอคอมพิวเตอร& 8 เครื่อง งานวิทยบริการ 
10 ซ*อมเก�าอ้ีคอมพิวเตอร& 10 ตัว งานวิทยบริการ 

 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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5.  ผลลัพธ3โครงการ ซ*อมบํารุงรักษาครุภัณฑ&ให�อยู*ในสภาพท่ีดี 
6.  กลุมเป5าหมาย ครุภัณฑ&และสํานักงาน   
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ  
 8.1   ซ*อมบํารุงรักษาครุภัณฑ&ให�อยู*ในสภาพท่ีดี และใช�งานได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
 8.2   การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ซ*อมบํารุงรักษาครุภัณฑ&และสํานักงาน รายการ 
เชิงคุณภาพ ซ*อมบํารุงรักษาครุภณัฑ&ให�อยู*ในสภาพท่ีด ี  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครุภณัฑ&และ วิทยาลัยสารพัดช*าง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สํานักงาน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

ซ*อมบํารุงรักษาครุภณัฑ&และสาํนักงาน      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย จํานวนเงิน 

1 ซ*อมระบบหล*อลื่นเครื่องกลึง 5 เครื่อง   
30,000 2 ซ*อมเครื่องกัด 2 เครื่อง 

3 ซ*อมเครื่องไส 2 เครื่อง 
4 ซ*อมเครื่องคอมพิวเตอร& 9 เครื่อง 20,000 20,000 
5 ซ*อมโตjะฝbกงาน (60*240*75 ซม.) 17 ตัว 6,000 102,000 
6 ซ*อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& 30 เครื่อง  10,000 
7 ซ*อมป_าย LED )ประชาสัมพันธ& 2 ป_าย 10,000 20,000 
8 ซ*อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร& 5 ชุด 8,500 42,500 
9 ซ*อมจอคอมพิวเตอร& 8 เครื่อง 3,600 28,800 
10 ซ*อมเก�าอ้ีคอมพิวเตอร& 10 ตัว 1,200 12,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 

1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ี 

 ผู�ประสานงาน  นายจํานง  อุ*นชู   ตําแหน*ง  หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 
 โทรศัพท&  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท&เคลื่อนท่ี  084-0693423  

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  สภาพปJจจุบันของอาคารสถานท่ี วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง ผ*านการใช�งานมากว*า  26  ปZ  พบว*า 
มีความเสื่อมสภาพ จําเป<นต�องได�รับการปรับปรุงให�สามารถเอ้ือประโยชน&ต*อการใช�สอยท่ีคล*องตัวเหมาะสม  
สนองต*อการใช�งานของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. ระยะสั้น  และผู�มาใช�
บริการอย*างท่ัวถึง รวมถึงสภาพภูมิทัศน&ท่ัวไปของวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงให�ดีข้ึน เพ่ือเอ้ือต*อการเรียนรู�   

 ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง  จึงได�จัดทําโครงการ พัฒนาห�องเรียน /ห�องปฏิบัติการ /โรงฝbกงาน   
เพ่ือให�สอดคล�องกับ กิจกรรมบังคับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในหัวข�อท่ี  ๓  การพัฒนา
และดูแลห�องเรียน / ห�องปฏิบัติการวิชาชีพ / โรงฝbกงานให�มีอุปกรณ&การเรียนการสอนท่ีพร�อมใช�งาน และได�
มาตรฐาน ข้ึน 

 3.  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 3.1   เพ่ือพัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคารต*างๆ ให�สะอาดและพร�อมใช�งานอยู*เสมอ 
 3.2   เพ่ือจัดภูมิทัศน&ให�สวยงาม เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และสร�างความประทับใจ 
                  แก*ผู�มาใช�บริการ 
 3.3   เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  
                 สูงสุด 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงห�องปฏิบัติการช*างยนต& 2 1 ห�อง ช*างยนต& 
2 ปรับปรุงหลังค*าแฟลตใน และนอก 2 หลัง งานอาคาร 
3 ปรับปรุงหลังค*าหน�าห�องธุรการ 40 ตร.ม งานอาคาร 
4 ปรับปรุงรั้วสแตนเลส   งานอาคาร 
5 เปลี่ยนรางร�อยสายไฟแฟลตแบบครอบครัว 1 ชุด งานอาคาร 
6 ก้ันห�องโสตทัศนศึกษา 9 เมตร งานอาคาร 
7 ปรับปรุงแผนกคอมพิวเตอร&ธุรกิจ  ตร.ม แผนกคอมฯ 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
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5.  ผลลัพธ3โครงการ   
  จัดภูมิทัศน&ให�สวยงาม เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และสร�างความประทับใจแก� 
           ผู�มาใช�บริการ 
6.  กลุมเป5าหมาย  อาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดวาจะได:รับ 
 8.1   พัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคารต*างๆ ให�สะอาดและพร�อมใช�งานอยู*เสมอ 
 8.2   จัดภูมิทัศน&ให�สวยงาม เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และสร�างความประทับใจ 
                    แก*ผู�มาใช�บริการ 
 8.3   การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช*างพัทลุง มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
9.  ตัวช้ีวัดเป5าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ พัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคารต*างๆ รายการ 
เชิงคุณภาพ พัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคารต*างๆให�อยู*ในสภาพท่ีด ี  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560  
เชิงคาใช:จาย รองบสนับสนุน บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

ในไตรมาส (����) เป5าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    อาคารและสถานท่ี วิทยาลัยสารพัดช*าง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �    
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
หมวดเงินท่ีใช: 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได: 

พัฒนาอาคารและสถานท่ี      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2560 

 
 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย จํานวนเงิน 

1 ปรับปรุงห�องปฏิบัติการช*างยนต& 2 1 ห�อง  75,000 
2 ปรับปรุงหลังค*าแฟลตใน และนอก 2 หลัง 98,000 19,6000 
3 ปรับปรุงหลังค*าหน�าห�องธุรการ 40 ตร.ม 330 13,200 
4 ปรับปรุงรั้วสแตนเลส    495,000 
5 เปลี่ยนรางร�อยสายไฟแฟลตแบบครอบครัว 1 ชุด   
6 ก้ันห�องโสตทัศนศึกษา 9 เมตร   
7 ปรับปรุงแผนกคอมพิวเตอร&ธุรกิจ    50,000 

  
 


