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วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  
 ผูป้ระสานงาน   นายธรีะพงศ์   คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
     โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทย  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการสร้างคนดี ในระบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนา คนเก่งด้านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 10 ประการ คือ รับผิดชอบ    ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา  สามัคคี   
มีวินัย สะอาด  สภาพ และละเว้นอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีปรัชญาทางการศึกษา 
ท่ีเน้นค่านิยมและเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ในการดําเนินงานโครงการ “คุณธรรม
นําวิชาชีพ”ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้
หลักยุทธศาสตร์ 4 ประการคือ 

1.  ปลูกจิตสํานึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 
2. ปรับกระบวนการเรียนรูห้าต้นแบบสืบทอด 
3. เครือข่ายขยายผล บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน 
4. กํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเข้ากับนโยบายดังกล่าว จึงดําเนินการโครงการคุณธรรมนํา
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
มีวินัยในตนเอง ด้านความผูกพัน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันใน
โครงการประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและน้อม
นําความเป็นไทย กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นคนดี มีทักษะความสามารถอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จอาชีวศึกษาตามท่ีสถานประกอบการ
ต้องการการดําเนินกิจกรรม  2  ด้าน  โดยมีคณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพเสนอแนะการจัด
โครงการให้แก่องค์การวิชาชีพระดับหน่วย 
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  สถานศึกษาจึงดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรม  ดังนี ้

1. การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ค่ายพัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา (ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา) 
3. โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
4. การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด) 
5. การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
3.2  เพ่ือพัฒนาผู้นําและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
3.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
3.4  เพ่ือรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 
3.5  เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  ผลผลิตโครงการ -ไม่มี-         
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครู บุคลากร และนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ครู บุคลากร และนักเรียน ชั้น ปวช. 1-3   
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1  ครู บุคลากรและนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้นําต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา  
10.2  ครู บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ ครู  บุคลากร และนัก เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะ                            

ท่ีพึงประสงค ์
คน 

เชิงเวลา เดือน ก.ย. 2561 – ตุลาคม 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสมนาคุณวิทยากร บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ครู บุคลากร และ
นักเรียน ช้ัน ปวช.                
1-3 

งานบริหารงานท่ัวไปเสนอโครงการ                      
ณ ห้องผู้อํานวยการ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

2. ดําเนินการโครงการ � � � � - ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย-                         
สารพัดช่างพัทลุง 

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 15,000 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
 ผู้ประสานงาน   นายธีระพงศ์   คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
     โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการ

พัฒนา    ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และการส่งเสริมภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุงสู่ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งข้ึนใน
สถานศึกษาท่ัวประเทศตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกอร์ป
กับปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คุณธรรมเป็น
ฐานของกระบวนการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ีเป็นภารกิจร่วมกันของคนในชาติ เพ่ือมุ่งขจัดปัญหาความยากจนของประเทศ โดยต้องสร้างรากฐานของสังคม
ให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสด้านการศึกษาและส่งเสริมให้คนมีงานทําอย่างท่ัวถึง 
เสริมสร้างความตระหนักและสํานึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย ให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่สากล สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาว่าด้วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ภายใต้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ท่ีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีโอกาสนําความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาประกวด
แข่งขัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ดังนั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนทุกสาขาวิชาให้ขับเคลื่อนด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ได้ดําเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
6.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการให้สมาชิกองค์การฯ 
6.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป็นผู้นํา 
6.3  เพ่ือให้นักเรียนไดมี้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ 
6.4  เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่าง ๆ สู่สาธารณชน 
6.5  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม              
      เป็นพลเมืองดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย 
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4.  ผลผลิตโครงการ -ไม่มี-      
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  
                               สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ   
8.2 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ และความเป็นผู้นํา 
8.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเกิดการแลกเปลี่ยน 

                ความรู้ซ่ึงกันและกัน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ  คน 
เชิงเวลา เดือน ก.ย. 2561 – ตุลาคม 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสมนาคุณวิทยากร บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และตัวแทน
คณะกรรมการ
องค์การฯ ระดับ อศจ.
พัทลุง 

งานบริหารงานท่ัวไปเสนอโครงการ                      
ณ ห้องผู้อํานวยการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. ดําเนินการโครงการ �    - ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย-                         
สารพัดช่างพัทลุง 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล �    - สํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
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11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 15,000 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 ผู้ประสานงาน   นายธีระพงศ์   คชเสน   ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 
     โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  086-9594706  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง
พัทลุง  โดยเน้นการปฏิบัติจรงิ  จนเกิดความชํานาญ มีความม่ันใจท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ รวมท้ังฝึกให้สมาชิก
ทํางานร่วมกัน ส่งเสริมด้านการเป็นผู้นํา  ผู้ตามท่ีดี  การเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและสถานศึกษาในสังกัดยังคง
ดําเนินการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับผู้เรียน  

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

  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กดําเนินการโครงการคนดี คนเก่งและมีความสุข 
จํานวน 10 โครงการ  ว่าด้วยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก มีดังนี ้

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

   1. แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
              2. แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
              3. แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
              4. แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
              5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ข้อ 136  เป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” 
ประกอบด้วย            

๕ แผน ได้แก่ 
1. แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
5. แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
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3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้รู้จักวิธีการจัดกิจกรรมชมรมและกิจรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของ 
      ตลาดแรงงาน  

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

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะ                            

ท่ีพึงประสงค์ 
คน 

เชิงเวลา เดือน ก.ย. 2561 – ตุลาคม 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสมนาคุณวิทยากร บาท 
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

งานบริหารงานท่ัวไปเสนอโครงการ    
ณ ห้องผู้อํานวยการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

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

3. สรุปผลโครงการ/รายงาน
ผล 

 �   - สํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
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11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

จัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมหลัก พัฒนาคนดี คน
เก่ง และมีความสุข 
 

28,000 - - - - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 28,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
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1.  ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 

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

 ผูป้ระสานงาน  นางอาภรณ์  ไหมละเอียด  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0869558432 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน และสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นภารกิจ

หลักของสถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ ให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน โดยให้ทุกสาขางานดําเนินการไม่น้อยกว่า  2   
กิจกรรมต่อปี รวมท้ังเป็นการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน หรือองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ท่ีประสานขอความร่วมมือมาเพ่ือให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์
สูงสุด 
3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามโครงการของจังหวัด เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 3.2.  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนตามกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.3.  เพ่ือใหผู้้เรียน ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในภารกิจงานบริการชุมชน 
3.4   เพ่ือแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

4.  ผลผลิตโครงการ - จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   5,000   คน 
   - แผนกวิชาต่างๆ ได้บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / ป ี
5.  ผลลัพธ์โครงการ มีผู้รับบริการ ไม่นอ้ยกว่า   5,000   คน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1. ชุมชนและนักเรียน ได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 8.2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน  เครื่องมือ – อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 
 8.3  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้แก่นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า   5,000   คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพเสริม

ได ้
 

 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 77,000 บาท 
 
   
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  
  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) 77,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 77,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

นายศักดิ์   พูลเอียด  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายองอาจ  พรมคง  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

3.  ลักษณะโครงการ 

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

4.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
  �  การประกันคุณภาพ    
  �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯถูกใช้งานร่วม 12 ปี   บางส่วนได้ชํารุดไปตามอายุ 
บางส่วนยังงานได้ตามปกติอยู่  แต่ด้วยระยะหลังระบบไฟฟ้าไม่ค่อยมีเสถียรภาพเช่นไฟกระชาก  ไฟตก  ไฟดับ 
ทําให้อุปกรณ์ต่างๆต้องผจญกับความเสี่ยงตลอดเวลา  ยิ่งเป็นวันหยุดหรือนอกเวลาราชการทําให้มีโอกาสชํารุด
ได้มากเพราะไม่มีเจ้าหน้าท่ีดูแล  งานศูนย์ข้อมูลจึงจัดทําโครงการข้ึนเพ่ือจัดอุปกรณ์เตือนแจ้งภัยเหล่านี้ผ่าน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและจัดหาอุปกรณ์มาสํารองเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อย 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1. .เพ่ือจัดหา/จัดสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี/ระบบระบายอากาศ 

6.2. .เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไว้สํารอง 
7.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1.  จัดซื้อ/จัดสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 1 ชุด/ระบบระบายอากาศ 
7.1.2   Switching Hub และ HDD สํารองการใช้งานอย่างละ 1 ตัว 
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7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1. อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 1 ชุด/ระบบระบายอากาศ 

7.2.2 Switching Hub สํารองการใช้งาน 2 ตัว และHDD สํารองการใช้งาน 1 ตัว 
  

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
สถานท่ีดําเนินการ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 38,000  - - - - 

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 38,000   

  
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าท่ีกระทบต่อระบบเครือข่ายได้ทันท่วงที 

10.2. มีอุปกรณ์เครือข่ายและสํารองข้อมูลอย่างพอเพียง 
 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปเสนอโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตร/ห้องเรียนโซล่าเซลล ์

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

นายศักดิ์   พูลเอียด  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
นายจํานง  อุ่นชู   หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 

3.  ลักษณะโครงการ 

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

4.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
�  รัฐบาล   

  �  กระทรวงศึกษาธิการ 
  �  จังหวัด พัทลุง 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
  �  การประกันคุณภาพ    
  �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด  งานด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าก็เก่ียวข้องกับเรื่อง
พลังงานทดแทนซึ่งนับวันมีความสําคัญมากข้ึน    และเราเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีจะต้องจัดการเรียนการ 
การสอนให้ทันกับเหตุการณ์เหล่านี้   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังจึงจัดโครงการนี้ข้ึน 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1. .เพ่ือจัดหาวัสดุการสอนด้านพลังงานไฟฟ้าทดแทน 

6.2. .จัดห้องเรียน/เนื้อหาการเรียนท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
7.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1.  จัดซื้อแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ประกอบจํานวน 3 ชุด 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1. พัฒนาห้องเรียน/เนื้อหาการเรียนวิชาโวล่าเซลล์ท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   
8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             
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ระยะเวลาดําเนินการ   1 ต.ค. 61 – 30 กย. 62 
สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
  

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

พัฒนาหลักสูตร/ห้องเรียนโซล่าเซลล ์ 40,000 - - - - 

      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. ผู้เรียนได้รับเนื้อหาการเรียนท่ีทันสมัย 

10.2. มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปเสนอโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

 ผูป้ระสานงาน  นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร   ตําแหน่ง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  090-7158809 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์  ได้ดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คือ เน้นการ

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล หรือพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณแหล่งชุมชนรวม 
ถึงการประชาสัมพันธ์ตามองค์กร หน่วยงานราชการต่างๆ  ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
การรับสมัครนักศึกษาและรับทราบข้อมูลอ่ืนๆ ของวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการสง่เสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
โดยได้ดําเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์   
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนการแจกวารสารประชาสมัพันธ์  เป็นต้น  
          ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน   
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีความเป็นระบบมากข้ึน 
 3.2. เพ่ือพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
 3.3. เพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
          3.4. เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิตโครงการ   
 เพ่ิมจํานวนผูท่ี้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 5% 
5.  ผลลัพธ์โครงการ  
 5.1  มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึงกัน 
 5.2  การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ได้ 
                 หลายช่องทาง 
 5.3  การประชาสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างแลพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 จํานวนผู้เรียนและผู้ท่ีได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางวิทยาลัยฯ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการประชาสัมพันธ ์
ให้เป็นระบบและหลากหลายช่องทาง เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมจํานวนผู้ท่ีรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยฯ 20% และเพ่ิมปริมาณ 

ผู้เรียน 5% 
คน 

เชิงคุณภาพ การประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาใหเ้ป็นระบบ และสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์
ได้หลายช่องทาง 

 

 มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวถึงกัน  
 การประชาสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสรมิภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 86,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างและ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  และประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียง จังหวัดพัทลงุ 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 86,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 86,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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1.  ช่ือโครงการ  รําลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู”่ 

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
สุนทรภู่เป็นกวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก  

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

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

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

ภาษาไทยมากข้ึน 
 

เชิงเวลา วันท่ี  26  มิถุนายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

รําลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู”่ 2,000 - - - - 
      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากวันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสําคัญท่ีทุกคนจะได้ร่วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

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

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

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาและบุคลากร  จํานวน  50  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้

ภาษาไทยมากข้ึน 
 

เชิงเวลา วันท่ี  29  กรกฎาคม  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2,000 - - - - 
      

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการอ่าน 
 
 ผู้ประสานงาน นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์   ตําแหน่ง  คร ู
   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0891324373 

2. ลักษณะโครงการ 
�โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
�โครงการตามภาระงานปกต ิ
�  โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
�โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ .............4................................................................. 
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

� 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
� 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชพี 
� 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
� 4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
� 1) ยกระดับคณุภาพผู้เรียน   �2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
�3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  �4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
����������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������� 

3.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 

�ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  �ด้านหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
�ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  �ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
�ด้านผลลัพธ์และภาพความสําเร็จ 
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4. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย คือ  ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ท้ังนี้โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน  และกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   จึงกําหนดให้การส่งเสริมการอ่านเปน็วาระแห่งชาติ  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย  โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการอ่าน และกําหนดให้วันท่ี 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงศึกษาธิการ  งานวิทยบริการและห้องสมุด  ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การส่งเสริมการอ่าน  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอ่าน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คร ูและบุคลากรของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน 
      5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัย มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า   

6.  ผลผลิตโครงการ นักศึกษา  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการอ่าน   
7.  ผลลัพธ์โครงการ นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
8.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย 
9.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1  นักศึกษา เห็นความสําคัญของการอ่าน 
10.2  นักศึกษามีผลการเรียนดีข้ึน 
10.3  ห้องสมุดมีสถิติการใช้เพ่ิมข้ึน 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษามีสถิติการอ่านเพ่ิมข้ึน จํานวน 10 คน คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  จํานวน  10 คน            คน 
เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561   –   เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ของรางวัลจํานวน  10 ชิ้น   ชิ้น 
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12. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส (����) เป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักศึกษาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลงุ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  สารพัดช่างพัทลุง  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
 

13.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3,000 - - - - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 3,000 
 
 
14.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 14.1 สํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  

 นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์ ตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3.  ลักษณะโครงการ 
 �  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 �  โครงการตามภาระงานประจํา 
 �  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
4.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 �  รัฐบาล   
 �  กระทรวงศึกษาธิการ 
 �  จังหวัด พัทลุง 
 �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  
 �  การประกันคุณภาพ    
 �  อ่ืนๆ  
5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา                
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปีการศึกษา นั้น 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ จึงจัดให้มี “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดมาตรฐานการศึกษา” ข้ึนเพ่ือให้การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ   
         มีบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสําเร็จและนําไปใช้ 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการจัดซื้อ             

3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี 16 – 17 ตุลาคม 2561 
 สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงิน.......................รายไดส้ถานศึกษา........งบ.................15,000....................................... 
     เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........15,000.......................................  บาท  ได้แก่ 
การดําเนินโครงการ  
 9.1 ค่าอาหาร/อาหารว่าง      จํานวน 10,000   บาท 
 9.2 ค่าเอกสาร       จํานวน 4,500     บาท 
 9.3 ค่าป้ายโครงการ      จํานวน 500       บาท 
   รวม          15,000 บาท 

10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากําหนดข้ึนประกาศใช้งาน 
 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 จากผลการดําเนินงานโครงการสําเร็จมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกาศใช้ 
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1.  ช่ือโครงการ  ผลิตสื่อวีดีทัศน์วิชาชีพระยะสั้น 

 ผูป้ระสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสดิ์   ตําแหน่ง  หัวหนา้งานสื่อการเรียนการสอน  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ  นวัตกรรม  ใช้ในการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพ  ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใช้สื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม 
 งานสื่อการเรียนการสอน  จึงได้จัดทําสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ครูผู้สอน ผู้เข้าฝึกอบรม และกลุ่มผู้สนใจ   
ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับกลุ่มผู้สนใจท่ัวไป 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3.2   เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความรู้ ความเข้าใจ 
 3.3   เพ่ือนําสื่อวีดีทัศน์ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4.  ผลผลิตโครงการ ผู้เข้าฝึกอบรม และผู้สนใจ ได้รับความรู้และมีทักษะมากยิ่งข้ึน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   มีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและกลุ่มผู้สนใจ 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   สามารถประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 8.2   ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความรู้ ความเข้าใจ 
 8.3   สามารถนําสื่อวีดีทัศน์ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  4  เรื่อง 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าฝึกอบรม และผูส้นใจ ได้รับความรู้และมีทักษะมากยิ่งข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 (ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง) 2 ภาคเรียน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    สื่อวีดีทัศน์สําหรับ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  การเรยีนการสอน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � จํานวน 4 เรื่อง  
                                   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 4 เรื่อง 1,000 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 
1.  ช่ือโครงการ  จัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

 ผูป้ระสานงาน  นายจําลอง  หกหนู   ตําแหน่ง  ครู คศ.2  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม 
พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ พ.ศ. 2545  แต่มีประชาชนและผู้สนใจท่ีสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว  จะต้องไปรับการประเมินความรู้ ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)   
ท่ีสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ซึ่งไม่สะดวก จึงดําเนินการขอเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ   
ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนท่ีสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
และให้ได้รับความสะดวก 
   
4.  ผลผลิตโครงการ มีห้องประเมินความรู้พร้อมครุภัณฑ์  จํานวน  1 ห้อง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   ประชาชน นักศึกษา ได้รับความสะดวกในการสอบประเมิน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน นักศึกษา  ในเขต จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ อาคาร  5 ชั้น  2  จํานวน  1  ห้อง  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   มีห้องประเมินท่ีได้มาตรฐาน พร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน 1  ตัว และ เก้าอ้ี จํานวน  4  ตัว 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ โต๊ะทํางาน 1  ตัว และ เก้าอ้ี จํานวน  4  ตัว ตัว 
เชิงคุณภาพ มีห้องประเมินท่ีไดม้าตรฐาน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �     อาคาร 5 ช้ัน 2 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   วิทยาลัยสารพัดช่าง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.  จัดซื้อโต๊ะ  และ เก้าอ้ี 5,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 
1.  ช่ือโครงการ  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเตรียมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/เรือนจํากลางพัทลุง 

 ผูป้ระสานงาน  นายจําลอง  หกหนู   ตําแหน่ง  ครู คศ.2  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  088-3986978 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  แต่มีประชาชนและผู้สนใจท่ีสอบผ่านมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  และมีโครงการ MOU  กับเรือนจํากลางพัทลุง  ในการให้บริการวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง  จึงได้จัดทํา
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนท่ัวไปและผู้ต้องขังเรอืนจํากลางพัทลุง 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือให้ผู้ต้องขัง ประชาชนท่ัวไป มีความรู้เรื่องไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.2  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงข้ึน 
4.  ผลผลิตโครงการ กลุ่มสนใจ และ กลุ่มผู้ต้องขัง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   ผู้ต้องขัง ประชาชนท่ัวไป มีความรู้เรื่องไฟฟ้าภายในอาคาร 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ต้องขัง ประชาชนท่ัวไป 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และเรือนจํากลางพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจํากลางพัทลุงได้มีวิชาชีพ  จํานวน  300 คน 
 8.2  กลุ่มประชาชนท่ัวไปมีวิชาชีพเพ่ือเตรียมสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน  100 คน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ให้บริการวิชาชีพเรือนจํากลางพัทลุงและผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน 400 คน 
เชิงคุณภาพ สามารถให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชนให้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10,000 - - - - 
ช่างไฟฟ้าในอาคารระดบั  1      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  1.ผู้ประสานงาน นายกฤตพล รามสวัสดิ์  ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
        โทรศัพท์  074-614046        โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083 - 1838217 

2.ผู้ประสานงาน นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
        โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083 – 9676024 
 
2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันได้มีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสื่อโซเซียล มีเดีย เนื่องจาก
เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว ได้มีการนํามาปรับใช้ในการศึกษาหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาจริยธรรมเชิงบอกในการใช้เทคโนโลย ี
 ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอนร่วมกับงานบุคลากร ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอน ตลอดจนช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายต่อไป      
             

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน      
3.2 เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะทําสื่อโซเซียล มีเดีย ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
     อย่างเหมาะสม          

4.  ผลผลิตโครงการ    รายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โซเซียล มีเดีย  
รูปแบบต่างๆ    

5.  ผลลัพธ์โครงการ ส่งเสริม พัฒนา การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน    
6.  กลุ่มเป้าหมาย    ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา      
7.  พื้นท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง       
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  ครูผู้สอนนําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
8.2  ครูผู้สอนได้รับความรู้การใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้งานได้ด ี   

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คน 
เชิงคุณภาพ มีบุคลากรทางการศึกษา มาให้ความรู้ ตรงตามความต้องการ  
เชิงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม   
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

15,000 - - - - 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  การวางแผน         
 12.2  การดําเนินโครงการ        

13.3  สรุปผลและปัญหา อุปสรรค       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 

1. ช่ือโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1.ผู้ประสานงาน นายบัญชา  อินทรภักดิ์   ตําแหน่ง  ครู คศ.1 
        โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089 - 4895709 

2.ผู้ประสานงาน นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน  ตําแหน่ง  พนักงานราชการ 
        โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  093 - 7100159 

3.ผู้ประสานงาน นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน่ง  ครู คศ.2 
        โทรศัพท์  074-614046       โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083 – 9676024 
 
2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้มีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นภาษากลางท่ีใช้สื่อสารระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้มีการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ีใช้ในการทํางานของอาเซียน งานบุคลากร ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร   จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีเน้นการสื่อสาร เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการสอน

หรือการปฏิบัติงาน ให้กับครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

4.  ผลผลิตโครงการ    ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 45 คน     
5.  ผลลัพธ์โครงการ ครูสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
6.  กลุ่มเป้าหมาย    ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา      
7.  พื้นท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง       
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้     
8.2  ครูและบุคลากรได้รับความรู้ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใช้ได้ด ี   

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 45 คน คน 
เชิงคุณภาพ มีบุคลากรทางการศึกษา มาให้ความรู้ ตรงตามความต้องการ  
เชิงเวลา ธันวาคม – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 17,000 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 17,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  การวางแผน         
 12.2  การดําเนินโครงการ        

13.3  สรุปผลและปัญหา อุปสรรค       
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงาน 
 ผูป้ระสานงาน   นางรัชดา  รอดเนียม   ตําแหน่ง  หัวหน้างานบุคลกร    
     โทรศัพท์  074-614046     โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0839676024    

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาของราชการท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการผลิตกําลังคนระดับทักษะฝีมือทางอาชีพหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือสอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของการนําความรู้และประสบการณ์ไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยเป็นสากล  วิทยาลัย จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาครูและผู้บริหาร เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1.   เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.2.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3.3.  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

4.  ผลผลิตโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40 คน     
5.  ผลลัพธ์โครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตัวเองยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม   

เป็นแบบอย่างท่ีดี         
6.  กลุ่มเป้าหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ในต่างจังหวัด      
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1.  บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ 
 8.2.  บุคลากรได้รับขวัญและกําลังใจ 
 8.3.  บุคลากรสามารถนําสิ่งท่ีได้พบเห็นมาปรับปรุงเพ่ือใช้พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าท่ี 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน   40  คน คน 
เชิงคุณภาพ มีบุคลากรทางการศึกษา มาให้ความรู้ ตรงตามสาขาวิชา  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 61,000 บาท 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ศึกษาดูงาน 61,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 61,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  แบบสอบถาม  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

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

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาของราชการท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการผลิตกําลังคนระดับทักษะฝีมือทางอาชีพหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือสอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม  ตลอดจนสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนตระหนัก  และเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของการนําความรู้และประสบการณ์ไปปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาลัยฯ  จึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  แนวคิดใหม่ ๆ  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1.  เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.2.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3.3.  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
 

4.  ผลผลิตโครงการ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40 คน     
5.  ผลลัพธ์โครงการ บุคลากรทางการศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ นําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรทางการศึกษา 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ในจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง      
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

8.1.  บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ 
 8.2.  บุคลากรได้รับขวัญและกําลังใจ 
 8.3.  บุคลากรสามารถนําสิ่งท่ีได้พบเห็นมาปรับปรุงเพ่ือใช้พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าท่ี 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  40 คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือนําความรู้และทักษะประสบการณ์มาพัฒนาด้านการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาได ้  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

นําบุคลากรศึกษาดูงานในด้านเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถาม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา  

 ผูป้ระสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสดิ์   ตําแหน่ง  หัวหนา้งานสื่อการเรียนการสอน  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  งานสื่อการเรียนการสอนได้สนับสนุนการเรียนการสอนในทุกๆ แผนกวิชาด้วยการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ เช่น  ปากกาไวท์บอร์ด  แปลงลบกระดาน  แผ่นซีดี  แผ่นดีวีดี  เป็นต้น  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเบิก
อุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานสื่อการเรียนการสอน 
 3.2   เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน  
4.  ผลผลิตโครงการ   วัสดุสิ้นเปลือง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ    มีวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการเรียนการสอน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   มีวัสดุสิ้นเปลืองงานสื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อการให้บริการ 
 8.2   ครูผู้สอนได้รับความสะดวกในการใช้วัสดุ 
  
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดหาวัสดุการศึกษา  ช้ิน 
เชิงคุณภาพ มีวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการเรียนการสอน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดหาวัสดุการศึกษา 15,000 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 

 
11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1. ช่ือโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 
 ผู้ประสานงาน   1. นายประวิทย ์ จันทโร   ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

   โทรศัพท์           074-614046  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-8975902 
2. นางวลัยพร แท่นบํารุง  ตําแหน่ง  ครู คศ. 2 

   โทรศัพท์           074-614046-301   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเป็นสถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะ

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

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

                 ความปลอดภัย 
3.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานของสถานศึกษา 

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

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความปลอดภัยในการทํางาน คน 
เชิงเวลา เดือน ก.ย. 2561 – ตุลาคม 2562 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

งานบริหารงานท่ัวไปเสนอโครงการ                     
ณ ห้องผู้อํานวยการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. ดําเนินการโครงการ  �   - ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัย-                         
สารพัดช่างพัทลุงและสถานท่ีอ่ืน ๆ  
ตามท่ีกําหนด 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � - สํานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

บรรยาย สาธิต และปฏิบัต ิ 20,000 - - -  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000   

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  จากผลการเข้าร่วมโครงการ 
 12.2  จากแบบสอบถาม 
 
 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ผู้ประสานงาน  นายมงคล  แท่นบํารุง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4626541 

 ผู้ประสานงาน  นายศิริชัย  จันทะโชติ  ตําแหน่ง  หัวหน้างานความร่วมมือ 
     โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  084-2587261 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันและ

อนาคตจําเป็นต้องมีกําลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ  การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลิต
กําลังคนสู่งานอาชีพ  จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยหลักสูตร
ต้องมีความยืดหยุ่น  ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม
สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เกิดผลสัมฤทธิ ์
แก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการยกระดับการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีข้ึน   
3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   
                  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 3.2.  เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคี 
 3.4   เพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 4.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5.2  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ผู้ปกครอง และ สถานประกอบการ 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและสถานประกอบการท่ีทําความร่วมมือ 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 8.1.  สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กลุ่มเป้าหมาย ให้แก่   
                  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 8.2.  สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 8.3.  ปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคี 
 8.4   จํานวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียน ระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน คน 
 จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน แห่ง 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  และสถานประกอบการเข้าใจการจัดการเรียน  
 การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน 4,000 - - - - 
2.สัมมนาการจัดกาเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 5,000 - - - - 
3.สัมมนานักเรียนฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 3,000 - - - - 
      

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

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา   

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น

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

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

จากความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงจึง
ได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและผู้บริหาร จํานวน  30  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.อบรมให้ความรู้ แผนปฏิบัติการ 6,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 6,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
      
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา 

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

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยจํานวนนักเรียน  นักศึกษา  มีจํานวนมาก  ทําให้การติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน  

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

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ระดับ  ปวช. ประมาณ  140  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้มีบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา  
เชิงเวลา มิถุนายน  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,400 บาท 
 
   
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ปวช.  1,400 - - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,400 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  แนะแนวศึกษาต่อ   

 ผู้ประสานงาน  นางสมมุ่ง    อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของรัฐบาลและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ท่ีต้องการเพ่ิมปริมาณการเข้าเรียนของนักเรียน 

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

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษา 

 3.2 ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยม 
           3.3 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง 
 
4.  ผลผลิตโครงการ - โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

     - เพ่ิมจํานวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน 
                                ในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1   นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง พร้อมท้ัง ผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและตรงกันในการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอน ในระบบ
อาชีวศึกษา   

 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการ

สอนในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ �    โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  เขตพ้ืนท่ีในจังหวัด เขตพ้ืนท่ีในจังหวัด 
3. สรุปผลโครงการ/รายงาน
ผล 

   � พัทลุง พัทลุง 

                                         
11. หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

แนะแนวศึกษาต่อ   20,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
      
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 

 ผู้ประสานงาน  นางสมมุ่ง    อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นกระบวนการผลิตและการพัฒนา กําลังคนพัฒนา

ฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยท่ีีมีลักษณะสัมผัสอย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี เจตนารมณ์เพ่ือให้บุคคลท่ีมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมท้ัง 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนําทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการให้บุคคลมีความสามารถประกอบอาชีพอิสระ    
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ สิ่งจําเป็นในการสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาท่ีจะเลือกศึกษา
ต่อในระดับสูงข้ึนไป หรือจะประกอบอาชีพ เพ่ือท่ีจะเลือกให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือความสําเร็จในอนาคต การปัจฉิมนิเทศจัดข้ึนสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และท่ีสําคัญอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการปฏบิัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อคิด และแนวทาง
ในการก้าวสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน หรือก้าวสู่อาชีพอิสระในสาขาท่ีเรียน 
 3.2 เพ่ือให้ข้อมูลกับนกัเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ในการวางแผนชีวิตตนเองต่อไป 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทางอาชีพและการศึกษาโดยตรงจากวิทยากรท่ีใกล้ชิด
และในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 
 3.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักเกณฑ์การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ จากผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญ 
4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด  14  คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาท่ีชั้น ปวช.3 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท้ังการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดย    มี
ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ 
 8.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความรักต่อสถาบัน    
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช. 3 สําเร็จการศึกษา ท้ังหมด  14  คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตได้

อย่างมีความสุข 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 10,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 10,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

 ผู้ประสานงาน  นางสมมุ่ง    อินนุรักษ์  ตําแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

ท้ังด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของความต้องการแรงงานในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงานด้านอาชีพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลง จึงจะประสบ
ความสําเร็จในทุกๆเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงต้องติดตามผลว่ามีนักศึกษา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตรงตามสายงานท่ีเรียนมาหรือไม่ มีความก้าวหน้าในงานและรายได้อย่างไร  เพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนา
ปรับปรุงวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.1  เพ่ือศึกษาภาวการณ์มีงานทํา การวางแผน และการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2561 เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2562 

3.2 เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดแรงงาน 
4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังหมด  14  คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ การปฏิบัติงานแนะแนวฯมีประสิทธิภาพ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาท่ีชั้น ปวช.3 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1. ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

8.2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช. 3 สําเร็จการศึกษา ท้ังหมด  14  คน คน 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานแนะแนวฯมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 4,000 - - - - 
      

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

 ผูป้ระสานงาน  นายชัยวัฒน์  ทิพย์ทอง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  081-0991225 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) นั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ออกนโยบาย
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ ด้านทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียน มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการทํางานปัจจุบัน  และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งานหลักสูตรการเรียนการสอนจัดได้จัดกิจกรรม  เพ่ือให้คลอบคลุม กับ นโยบาย  เป้าหมาย และภารกิจของ  
รัฐบาล  ดังนี้  1)  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  2) กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปริทรรศน์   
3) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ  4) กิจกรรมนิเทศการสอน  5) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  6) กิจกรรม
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 7)  จัดการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ กิจกรรมเหล่านี้สามารถนําไปประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ทุก
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1.  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะตามหลักสูตรเปิดจัดการศึกษา 
 3.2  เพ่ือจัดงานวิทยาลัยสารพัดช่างปริทรรศน์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน  ประชาชน ผู้สนใจ    
                 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 3.3  เพ่ือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา 
 3.4  เพ่ือจัดนิเทศการสอน (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3.5  จัดและส่งนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ 
 3.6  เพ่ือจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มเทียบโอนความรู้และ 
                 ประสบการณ์   
 3.7  เพ่ือจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ 
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4.  ผลผลิตโครงการ   
 4.1.  พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 4.2  จัดงานวิทยาลัยสารพัดช่างปริทรรศน์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน  ประชาชน ผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 4.3  จัดทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา 
 4.4  นิเทศการสอน (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  และหลักสตูรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
 4.5  จัดและส่งนักเรียน นักศึกษา แข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพ 
 4.6  จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  จํานวน  3  สาขางาน  คือ  สาขาการจัดการท่ัวไป  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางาน 
ไฟฟ้ากําลัง   
 4.7  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกน
มัธยม) ครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม ตรงตามนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
6.  กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ  
(แกนมัธยม) 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และ
หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดกิจกรรม  7  กิจกรรม กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  และหลกัสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ครูและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้รบัประโยชน์จากการจดักิจกรรม ตรงตามนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 518,000 บาท 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ  

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน ปวช. ปวส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  ระยะสั้น แกนมัธยม และพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � ประชาชนท่ัวไป  
11. หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรแบบฐานสมรรถนะ   3,000 - - -  
กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปริทรรศน์   50,000 - - -  
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ  (เรียนฟรี) 25,000 - - -  
กิจกรรมนเิทศการสอน   3,000 - - -  
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ (เรียนฟรี) 22,000 - - -  
กิจกรรมจดัการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์

400,000 - - -  

จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ 15,000 - - -  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 518,000 

        
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  วันคริสต์มาส   

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลท่ีสําคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์  ซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของ

พระคริสต์ เทศกาลคริสต์มาสจะจัดข้ึนในวันท่ี  25  ธันวาคม  ของทุกปี  จะมีการจัดงานฉลองรื่นเริง 
ในหมู่คริสศาสนิกชนท่ัวโลก  เนื่องด้วยประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมมาช้านาน จึงเห็น
ความสําคัญของเทศกาลวันคริสต์มาส  จึงได้จัดให้มีการทํากิจกรรมเก่ียวกับงานคริสต์มาส 

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

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  75  คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการทํางานร่วมกันและมีความคิดสร้างสรรค์ 

กล้าแสดงออก อีกท้ังยังเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของเทศกาลวัน
คริสต์มาส 

 

เชิงเวลา วันท่ี  25  ธันวาคม  ของทุกป ี  
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

วันคริสต์มาส   4,000 - - - - 
      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 4,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาผู้เชี่ยวชาญผูช้ํานาญการด้านภาษาด้านภาษาต่างประเทศมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์   

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษา

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

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

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักศึกษา ปวช. 1-3   จํานวน  75  คน 

-จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ข้ันตอน/วิธีการ 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบดําเนินงาน งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน รายได ้

จัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการดา้นภาษาด้าน 15,000 - - - - 
ภาษาต่างประเทศฯ      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ   พัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย 

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
  2.  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีความงาม 
  3.  ครูผู้สอนวิชาเสริมสวย 

3.  ลักษณะของโครงการ 
  �  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  �  โครงการตามภาระงานประจํา 
  �  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

4.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
�รัฐบาล 

  �กระทรวงศึกษาธิการ 
  �จังหวัด 

�  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
  �  การประกันคุณภาพ 
  �  อ่ืนๆ 

5.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะ
สั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้นเป็นจํานวนมาก  ดังนั้น แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย  ให้เกิดทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นมือ
อาชีพ หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถเพ่ิมทักษะและเทคนิคต่างๆ แก่ครูผู้สอนอย่าง
แท้จริง 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของครูและผู้เรียน หลักสูตรระยะสั้นให้มีประสบการณ์ 

มากยิ่งข้ึน 
6.2  เพ่ือให้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

7.  เป้าหมาย 
7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1   ครู ผู้เรียน หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น และพัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย 

จํานวน  2  ครั้ง  ต่อปีการศึกษา 
7.2  เชิงคุณภาพ 

7.2.1   ครู ผู้เรียน หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์นําไปใช้  ใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได้ 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการและสถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินงานโครงการ             
3. สรุปผลการดําเนินงาน             

ระยะเวลาดําเนินการ ครั้งท่ี  1  วันท่ี  14-16  พฤศจิกายน  2561 
   ครั้งท่ี  2   มิถุนายน  2562 
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 7,080   บาท ได้แก่ 
  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม หมาย
เหตุ 

1.  พัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย คร้ังที่  1 - 900 2,680 3,580  
2.  พัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย คร้ังที่  2 - 900 2,600 3,500  

รวม - 1,800 5,280 7,080  

10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ครู ผู้เรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นําไปใช ้
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได้ 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนแผนกผ้า (ห้องเรียน 132) 

 ผู้ประสานงาน  นางสว่าง  หมานมานะ   ตําแหน่ง  ครู คศ.2  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640   

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  สภาพปัจจุบันของห้องเรียน 132  ห้องเรียนตัดเย็บผ้าชายเก่ามีสภาพชํารุด  จําเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอยท่ีคล่องตัวเหมาะสมสนองต่อการใช้งานของนักเรียน 
นักศึกษาทุกหลักสูตร รวมถึงสภาพภูมิทัศน์ของห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  ดังนั้นทางแผนกผ้าและเครื่องแต่ง
กาย จึงได้จัดทําโครงการนี ้

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1   เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบตัิการตัดเย็บเสื้อผ้าชายให้มีสภาพเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 3.2   เพ่ือให้สะดวกในการเรียนการสอน  
4.  ผลผลิตโครงการ  
 4.1  เปลี่ยนกระจกอลูมิเนียม เป็นบานเลื่อน  จํานวน 8  ชดุ 
 4.2  เพ่ิมกระจกห้องพักครู  จํานวน  11  ตร.ม. 
  
5.  ผลลัพธ์โครงการ   ปรับปรุงห้องเรียน 132 ห้องผ้าชาย  จํานวน  1  ห้องเรียน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ห้องเรียนผ้าชาย  132 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   ได้ปรับปรุงห้องเรียน 132  ให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงห้องเรียน 132 ห้องผ้าชาย   1  ห้อง 
เชิงคุณภาพ ปรับปรุงห้องเรียน 132  ให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 124,000 บาท 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ห้องเรียน 132  แผนกวิชาผ้าฯ 
2. ดําเนินการโครงการ  � �   วิทยาลัยสารพัดช่าง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
                                   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

ปรับปรุงห้องเรียนแผนกผ้า (ห้องเรียน 132) 124,000 - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 124,000 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา 

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

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เม่ือศึกษาจบหลักสูตรแล้ว  จะมีการจัดทําประกาศนียบัตรมอบให้ผู้เรียนใช้เป็น
หลักฐานในการเรียนของแต่ละหลักสูตร  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและนําความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน  ท้ังยังเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจกรรมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร 
 3.2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนให้บุคลากรท่ัวไปรับทราบ 
4.  ผลผลิตโครงการ    
 4.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.  15   คน  
5.  ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1   นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.  15    คน  
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.  
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา 
 8.2.  ชุมชนได้ทราบถึงกิจกรรมของสถานศึกษา 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาจบการศึกษา  ระดับ  ปวช.  15    คน คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร  
เชิงเวลา มีนาคม  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ   บาท 
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10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

มอบประกาศนยีบัตร  ปวช.  - - - - - 
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1.  ช่ือโครงการ  ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และอาชีวะอาสาร่วมด้วย 
                      ช่วยประชาชน 

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

2.  ความสําคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนิน
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  It  Center) และจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาชีวะอาสาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์  เพ่ือให้คําแนะนํา ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน 
ในการดูแลและบํารุงรักษา  เครื่องมือ – อุปกรณ์  เพ่ือการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให ้
มีความรู้และทักษะการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ตรวจสุภาพของยานพาหนะ
ทุกชนิด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 
3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1.  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 3.2.  เพ่ือพัฒนาช่างชุมชนให้มีทักษะในการซ่อมบํารุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

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

4.  ผลผลิตโครงการ 
 4.1  ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ไม่น้อยกว่า  2  ตําบล 
 4.2  ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   
 4.3  เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ 
 4.4  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ 
 4.5  นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ 
 5.1  ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ไม่น้อยกว่า  2  ตําบล 
 5.2  ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   
 5.3  เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 รายการ 
 5.4  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ 
 5.5  นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน 
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6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ ภายในจังหวัดพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1. ประชาชนได้รับริการในด้านต่างๆ  ไม่น้อยกว่า  1,000  คน 
 8.2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 8.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพในอนาคต                  
 8.4  สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ไม่น้อยกว่า  2  

ตําบล   
ตําบล 

 ประชาชนได้รับบริการไม่น้อยกว่า  1,000  คน   คน 
 เครื่องมือ – อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาไม่น้อยกว่า  800 

รายการ 
รายการ 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า  2  รายการ รายการ 
 นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า  60  %  ของแต่ละสาขางาน คน 
เชิงคุณภาพ เครื่องมือ – อุปกรณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ ได้รับการซ่อมแซมบํารงุรักษา

ให้มีอายุการใช้งานนานข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
รายการ 

 ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีมลูค่าเพ่ิม รายการ 
 ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมสนับสนนุด้านสุขอนามยั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณสนับสนุน  
 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

จังหวัดพัทลุง 
 

3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    �   
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11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
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1. ช่ือโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

  1. รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  2. งานครูท่ีปรึกษา 
  3. งานปกครอง 
3. ลักษณะโครงการ  
  � โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  � โครงการตามภาระงานประจํา 
  � โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  �  รัฐบาล 
  �  กระทรวงศึกษาธิการ   
  �  จังหวัด 
  �  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  �  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
  �  การประกันคุณภาพ    
  �  อ่ืนๆ  

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาลดลงและมีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนค่อนข้างสูง  ส่งผลทําให้เกิดการ
สูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จึงได้จัดทําโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน 
6.2 เพ่ือจัดทําแฟ้มประวัติประจําตัวและคัดกรองผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
6.3 เพ่ือเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน 
6.4 เพ่ือติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียน 

7. เป้าหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1 มอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาทุกคน  
  7.1.2 จัดทําแฟ้มประวัติประจําตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน 
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7.1.3 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน ร้อยละ 80 
7.1.4 ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีออกกลางคันในแต่ละภาคเรียนทุกคน                                       

 7.2. เชิงคุณภาพ 

  7.2.1  แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. ดําเนินงานโครงการ             

3. สรุปผลการดําเนินงาน             

 

 ระยะเวลาดําเนินการ   เดือน  ตุลาคม 2561 –  กันยายน  2562 

 สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลยัสารพัดช่างพัทลุง และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุง    
                                     และจังหวัดใกล้เคียง 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได ้

1.ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,600     
2.ประชุมผู้ปกครอง 6,000     
3.กิจกรรมโฮมรูม 5,000     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบประมาณ 
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10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1. แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
10.3  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 11.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ)                                               
 
 ผู้ประสานงาน นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์   ตําแหน่ง  คร ู
   โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  0891324373 

2. ลักษณะโครงการ 
�โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
�โครงการตามภาระงานปกต ิ
�  โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
�โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ .............1.2................................................................. 
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

� 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
� 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชพี 
� 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
� 4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
� 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   �2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
�3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  �4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

3.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
����������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������� 

3.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 

�ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  �ด้านหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
�ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  �ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
�ด้านผลลัพธ์และภาพความสําเร็จ 
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4. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการดําเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทํา มาตรการสนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ผลผลิตคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทย ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม               
(SMEs) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  

 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีในอนาคต  จึงได้ดําเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง  ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจ  ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ   รวมท้ัง
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
ให้สามารถนําความรู้ทักษะวิชาชีพ  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์  ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

6.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
7.  ผลลัพธ์โครงการ นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ จํานวน  2  คน 
8.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน  นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย 
9.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
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11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า  40 คน คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

จํานวน  2  คน 
           คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2560   –   เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย จํานวน  40,000  บาท บาท 
 
12. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

13.  หมวดเงินท่ีใช้ 

 
หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

กิจกรรม งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจ      

กิจกรรมศึกษาดูงาน      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนับ 

 
14.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 14.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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1.  ช่ือโครงการ   ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ   
                   Education to Employment : Vocational Boot Camp  (E to E)   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 2.1 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
          2.2 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 2.3 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2.4 แผนกวิชาช่างยนต ์
 2.5 แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง 
 2.6 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 2.7 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 2.8 แผนกวิชาเสริมสวย 
3. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational 
Boot Camp  (E to E)  โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปีสุดท้าย และ
ประชาชนท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ท่ีต้องการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ  มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพและมีโอกาสเข้าสู่การทํางานเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีความพร้อมและเป้าหมายชัดเจนท่ีจะสนับสนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปีสุดท้าย และประชาชน
ท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ท่ีต้องการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ความเชี่ยวชาญ  ท่ีตรงกับความต้องการความต้องการของชุมชน ท้องถ่ินและตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 4.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพ่ือเข้าสูอาชีพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
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5. ผลผลิตโครงการ 
5.1 เชิงปริมาณ 
 5.1.1  กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  ชั้นปีสุดท้าย  ระดับ ปวช.  3  และ ระดับ ปวส.  2 

จํานวน   20 คน ต่อหลักสูตร 
 5.1.2  กลุ่มประชาชนท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู ้

ท่ีต้องการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ  จํานวน   20 คน ต่อหลักสูตร 
5.2  เชิงคุณภาพ 
 5.2.1  ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

 Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) มีทักษะ มีสมรรถนะตรง 
ตามท่ีอาชีพต้องการ  และตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
6. ผลลัพธ์โครงการ     

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  ชั้นปีสุดท้าย  ระดับ ปวช.  3  และ ระดับ ปวส.  2  

จํานวน  10 – 20 คน ต่อหลักสูตร 
 6.1.2  กลุ่มประชาชนท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู ้

ท่ีต้องการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ  จํานวน   20 คน ต่อหลักสูตร 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

 Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) มีทักษะ มีสมรรถนะตรง 
ตามท่ีอาชีพต้องการ  และตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 7.1.1  กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  ชั้นปีสุดท้าย  ระดับ ปวช.  3  และ ระดับ ปวส.  2  
จํานวน   20 คน ต่อหลักสูตร 

 7.1.2  กลุ่มประชาชนท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู ้
ท่ีต้องการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ  จํานวน   20 คน ต่อหลักสูตร 
8.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  กลุ่มเป้าหมายสามารถมีทักษะ มีสมรรถนะตรงตามท่ีอาชีพต้องการ  และตรงกับความต้องของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
          9.2   ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 9.3  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพ่ือเข้าสูอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  และกลุ่มประชาชนท่ัวไป คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน

สมรรถนะมีทักษะ มีสมรรถนะตรงตามท่ีอาชีพต้องการ  และตรงกับ
ความต้องของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
   

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 ภาคเรยีนละ 1  ครั้ง 
เชิงค่าใช้จ่าย รองบสนับสนุน  
 
11. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    นักเรียน  นักศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2. ดําเนินการโครงการ  � �  และกลุ่มประชาชน  
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � ท่ัวไป  

 
12.  หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

กิจกรรม  E To E  (ภาคเรียนท่ี  1)      
กิจกรรม  E To E  (ภาคเรียนท่ี  2)      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบสนับสนุน 
 
13.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

13.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 13.2 แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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1.  ช่ือโครงการ  ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

 ผูป้ระสานงาน  นายศรายุทธ  เมืองสง  ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  087-2855830 
2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
และในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  การเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่โบราณนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงได้เกิดข้ึนจาก
ความคิดของมนุษย์ จนมาถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  
ด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะนั้น
เป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้เรียนจะต้องคิดเป็นทําเป็น มีความคิดสร้างสรรค์วิทยาลัยฯ จึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุนความคิด
ของครูและนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย อันเป็นต้นแบบใน
การสร้างสรรค์พัฒนาต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  3.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  3.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
  3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาข้อเท็จจริงของงานสิ่งประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                 อย่างเป็นระบบ 
4.  ผลผลิตโครงการ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3   
                      จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียน  3  คน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3   
                      จํานวน   1  ผลงาน  ต่อนักเรียน  3  คน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ผ่านกระบวนการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 8.2  นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
 8.3  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3  จํานวน   1  

ผลงาน  ต่อนักเรยีน  3  คน 
ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 นักเรียนนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สามารถนํามาใช้งานในสถานศึกษาและชุมชนได ้  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561  -   กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบสนับสนุน บาท 
 
 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์      
      

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

 
                                                                       



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

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

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

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

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

8.1  บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ   
      สถานศึกษา 
8.2  มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกันระหว่างหน่วยงาน 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เกษียณอายุราชการ  บุคลากร  หน่วยงานต่าง ๆ และ เพ่ือการกุศล  
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยจัดหาของท่ีระลึกได้ตามวาระต่าง ๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

11.  หมวดเงินท่ีใช้ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1. จัดหาของท่ีระลึกตามวาระต่างๆ      
2. ร่วมถวายเงิน      
3. จัดหาพานพุ่มดอกไม้ หรือ พวงมาลา เนื่องในวโรกาสต่างๆ      
      

งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบประมาณ 
 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถาม 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  สถานศึกษาปลอดภัย (จัดซื้อครุภัณฑ์)   

 ผูป้ระสานงาน  นายจํานง   อุ่นชู  ตําแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  096-4957993 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
เรื่องของระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาจะมีหลายองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบเหล่านั้น

จะต้องมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได้อย่างเป็นสากล 
   ถังดับเพลิงคือปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมไว้สําหรับทุกสถานการณ์  จึงจําเป็นต้องมีวิธีการ
เพ่ือตอบสนองการใช้งานดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือจัดการระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ 
 3.2  เพ่ือป้องกันถังดับเพลิงไม่ให้เกิดความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน ์
 3.3  เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีในการรักษาระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
4.  ผลผลิตโครงการ ตู้บรรจุถังดับเพลิง ถังคู่ 10 ตู้ และถังเดี่ยว 30 ตู้ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ป้องกันถังดับเพลิงจากการใช้งานท่ีจะทําให้เกิดความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน ์
6.  กลุ่มเป้าหมาย อาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในสถานศึกษา 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ตู้บรรจุถังดับเพลิงแบบแขวนถังคู่  จํานวน  10 ตู้ 
 8.2  ตู้บรรจุถังดับเพลิงแบบแขวนถังคู่  จํานวน  30 ตู้ 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ตู้บรรจุถังดับเพลิงแบบแขวนถังคู่  จํานวน  10  ตู ้ คน 
 ตู้บรรจุถังดับเพลิงแบบแขวนถังเดี่ยว  จํานวน  30  ตู ้   
เชิงคุณภาพ มีความพร้อมในการใช้งานถังดับเพลิงท่ีด ี  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 37,000 บาท 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดซื้อถังดับเพลิงแบบแขวน  37,000     
      

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 

 ผูป้ระสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสดิ์   ตําแหน่ง  หัวหนา้งานสื่อการเรียนการสอน  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

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

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนรายวิชา 
 3.2   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 3.3   เพ่ือให้การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 
 
4.  ผลผลิตโครงการ 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จํานวนเงิน 

1 งานสื่อการเรียนการสอน    132,000 
 สายสัญญาณเสียง  200  เมตร 25 5,000 
 สายสัญญาณ VGA  30 เมตร  2,000 
 เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 5 ชุด 5,000 25,000 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 20,000 100,000 
2 พัฒนาระบบเสียงกลางแจ้ง(งานสื่อ)    130,000 
 ลําโพงซับเบส  2 ตัว 20,000 40,000 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จํานวนเงิน 

 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 20-24 แชนแนล 1 เครื่อง 32,000 32,000 
 เครื่องขยายเสียง  2 เสียง 26,500 53,000 
 สายไฟฟ้า 1 ม้วน 5,000 5,000 

รวม    262,000 
 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   
  จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา   8  รายการ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   มีครุภัณฑ์ใช้งานในการเรียนการสอนและการบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 8.2   จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เกิดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และสร้างความประทับใจ 
                  แก่ผู้มาใช้บริการ 
 8.3   การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา  8  รายการ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑด์้านการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา และการบริหารงาน

ภายในหน่วยงานเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 262,000 บาท 

 
10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

11.หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดหาครภุณัฑ์การศึกษา 262,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ รองบประมาณ 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบสอบถาม 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

1.  ช่ือโครงการ  จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน แผนกศิลปกรรม 

 ผูป้ระสานงาน  นางวลัยพร  แท่นบํารุง  ตําแหน่ง  หัวหน้าแผนกศิลปกรรม      
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  089-4639510 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จัดการศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฝึกอบรมให้ความรู้วิชาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป  เพ่ือนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพ
และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลักเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ท่ียังยืนและนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้  ฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีเพียงพอ  แผนกศิลปกรรมจัดการเรียนการสอนรายวิชาประดิษฐ์กระเป๋าเพ่ืออาชีพ
เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนจักรสําหรับเย็บ
ประเป๋ามีไม่เพียงพอกับผู้เรียน  ทําให้การจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึง
จําเปน็ต้องจัดหาจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งให้เพียงพอกับผู้เรียนและเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือจัดหาจักรเย็บประเป๋าให้เพียงพอกับผู้เรียน 
 3.2  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามประสงค์ของหลักสูตร  
4.  ผลผลิตโครงการ จักรเย็บประเป๋า จํานวน  4  หลัง 
5.  ผลลัพธ์โครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจักรเย็บประเป๋าใช้อย่างเพียงพอ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาการประดิษฐ์กระเป๋าแผนกศิลปกรรม 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ แผนกศิลปกรรม  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ผู้เรียนมีจักรเย็บกระเป๋าใช้อย่างเพียงพอ 
 8.2  ตูผู้้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จักรเย็บกระเป๋า   4  หลัง 
เชิงคุณภาพ มเีข้ารับการฝึกอบรมมีจักรเย็บประเป๋าใช้อย่างเพียงพอ  
เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 84,000 บาท 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

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

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

จัดซื้อจักรเย็บประเป๋า 84,000     
      

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

 
 
      
 
 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

 
1.  ช่ือโครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 ผูป้ระสานงาน  นายกฤตพล  รามสวัสดิ์   ตําแหน่ง  ครู คศ.2  
 โทรศัพท์  074-614046   โทรสาร  074-611640  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  083-1838217 

2.  ความสําคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดําเนินการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา  ปริมาณจํานวนนักเรียนต่อห้องมีมาก  ทําให้พ้ืนท่ีห้องเรียนมีความคับแคบ  
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

 ดังนั้น  เพ่ือให้สภาพแวดล้อมห้องเรียนมีผลดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ควรปฏิบัติงานและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มความศักยภาพ  จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน โดยการขยายพ้ืนท่ี และ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 

3.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 3.1   เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 3.2   เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน  
4.  ผลผลิตโครงการ นักเรียนมีความเข้าใจ สนใจ และมีความรับผิดชอบในการเรียน 
5.  ผลลัพธ์โครงการ   นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนแกนมัธยมศึกษา 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1   เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อกาเรียนการสอน 
 8.2   เพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ขยายพ้ืนท่ีห้องเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 1  ห้อง 
เชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิและทักษะการเรียนรู้ผา่นการประเมิน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
เชิงค่าใช้จ่าย 81,000 บาท 
 
 
 
 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

10. สรุปข้ันตอน / วิธีดําเนินการ   
 

ขั้นตอน/วิธกีาร 
ดําเนินการ 

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

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัต ิ �    ขยายพ้ืนท่ีห้องเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
2. ดําเนินการโครงการ  � �  และปรับปรุงสภาพ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
3. สรุปผลโครงการ/รายงานผล    � แวดล้อมห้องเรียน  
                                   
11.  หมวดเงินท่ีใช้ 
 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 
กิจกรรม งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบราย 

จ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

รายได้ 

1.  ก้ันกระจกอลูมิเนยีม 76,000     
2.  ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5,000     

งบประมาณรวมท้ังโครงการ  (รองบประมาณ) 

 
12.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 12.1  วางแผน 
 12.2  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
 12.3  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
       
 

 
 

 


