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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คํานํา 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  

จังหวัดยะลา  น้ี 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเปนประจําทุกปน้ัน  

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 2558  โดยเปนการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน             

และการปฏิบัติงานที่มีแบบแผน นําไปสูการปฏิบัติงานจริงและสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ีตอง

สามารถยืดหยุนได  และตอบสนองตอยุทธศาสตรการบริหารประเทศเปนสําคัญ 

  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2558 เปนที่เรียบรอยแลว  ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งหวังเปน

อยางย่ิงวาครแูละบุคลากรทางการศึกษา จะไดปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการตางๆ ที่บรรจุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชน

สูงสุดตอนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาตอไป 

  ทายน้ี  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ขอขอบคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ทานที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 เปนอยางดี 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

ตุลาคม  2557 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

คํานํา  

สวนท่ี  1  บทนํา  

- วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายบริการ ของ สอศ 1 

- ยุทธศาสตร  มาตรการ  และโครงการ  สอศ. 2 

- อื่น ๆ เชน  ยุทธศาสตร  และนโยบาย  ของรัฐบาล  กระทรวง 5 
 

สวนท่ี  2  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

- ปรัชญา/อัตลักษณ/เอกลักษณ/พัยธกจิ เปาประสงค 8 

- จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดน(ผลงาน/รางวัล) 10 

- กลยุทธ  และมาตรการ  ของสถานศึกษา  ปปจจบุัน 13 

- ประวัติ ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานที ่ 17 

- แผนภูมิโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 20 

- ขอมูลบุคลากร  ของสถานศึกษา 21 

- ขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ของสถานศึกษา 26 
 

สวนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ 

- สรปุผลการใชจายเงิน  ปทีผ่านมา (ปงบประมาณ  พ.ศ.  2557) 28 

- ประมาณการรายรบั – รายจาย  ของสถานศึกษา ในป 2558 31 

- สรปุงบหนารายจาย 31 

- ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ผลผลิต) 33 

- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินโครงการ 35 
 

สวนที่  4  ภาคผนวก 

- โครงการฝายวิชาการ 

- โครงการฝายการบรหิารทรัพยากร 

- โครงการฝายแผนงานและความรวมมอื 

- โครงการฝายบรหิารทรัพยากร 

- โครงการพัฒนาการศึกษาในจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศพต.) 



1 
 

1. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายบริการ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพือ่เปนพลงั

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค 

 

พันธกิจ  

1. จัดและสงเสรมิการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาค 

4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมอื เทคนิค และเทคโนโลยี 

5. สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม 

6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพฒันาอาชีพ 

7. สงเสรมิ/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ 

 

เปาหมายบริการ 

1. มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (VQI) 

2. มีการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

3. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานตอบสนองความ

ตองการดานกําลังคนของประเทศ 

4. มีการพัฒนาระบบการจางงานและกําหนดเงินเดือน / คาตอบแทนตามสมรรถนะ 

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

6. ขยายการศึกษาในระบบทวิภาคี และเนนการฝกงาน 

7. เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามญัเปน 60 : 40 

8. สรางภาคีเครือขายความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

อาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการใหมีคุณภาพ 

9. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
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2.  ยุทธศาสตร  มาตรการ  และโครงการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

3. สงเสริมการมสีวนรวมทุกภาคสวน 

4. เพิ่มประสิทธิภาคบรหิารจัดการ 

 

มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. สรางผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

3. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 

4. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

5. การสรางและกระจายโอกาส 

6.   สรางความรวมมือกับทุกภาคสวน 

7.   สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

8.   ทวิภาคี 

9.   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

โครงการ 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานทกัษะพื้นฐานอาชีพ 

2. โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะ 

3. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

4. โครงการเสรมิสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

5. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  (สิ่งประดิษฐและหุนยนต) 

6. โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางความรูและนวัตกรรม 

7. โครงการสงเสรมิการปฏิรปูอาชีวศึกษาเพื่อเพิม่ผลสัมฤทธ์ิผูเรียนดวยคุณภาพมาตรฐาน 

8. โครงการอุดหนุนองคการเกษตรกรภายในอนาคตในบรมราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

9. โครงการอาชีวะพัฒนา  (Fix it center ,  อาชีวะบริการ 

10.  โครงการองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม 
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11.  โครงการฝกอบรมเตรียมอาชีวศึกษา 

12.  โครงการองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

13.  โครงการทุนปญญาชาติ 

14.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียน  นักศึกษา 

15.  เพิ่มประสทิธิภาพการเรียนการสอน  และการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  ดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

16.  โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

17.  โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร  หนาทีพ่ลเมือง 

18.  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE 

19.  โครงการอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาความยากจนในชนบท 

20.  โครงการอุดหนุนรายไดระหวางเรียน 

21.  โครงการอุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 

22.  โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

23.  โครงการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

24.  โครงการทุนเฉลิมราชกมุาร ี

25.  โครงการทุนเรียนตอ  ป. ตรี  สายปฏิบัติการ 

26.  โครงการทุนเรียนดี  จชต. 

27.  โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

28.  โครงการพัฒนาการศึกษา  จชต. 

29.  โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 

30.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

31.  โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 

32.  โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 

33.  โครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 

34.  โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

35.  โครงการความรวมมือผลิตและพฒันากําลงัคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ

บริการในสาขาการบริการสุขภาพ  และการทองเที่ยวปโตรเคมี  อัญมณี  การบรหิารจัดการ

ขนสงสินคาและพณิชนาวี  และอาหาร  โดย  กรอ.อศ. 

36.  โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

37.  โครงการความรวมมือฝกงานนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในตางภาคประเทศ 

38.  โครงการความรวมมือกบัตางประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

39.  โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเดียลฯ 
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40.  โครงการอุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบรหิารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 

41.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

42.  โครงการผลิต  พัฒนา  เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 

43.  โครงการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

44.  โครงการสงเสริมงานวิจัยพฒันานโยบายและวิจัยองคความรู 

45.  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน  คืนครูใหนักเรียน 

46.  โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

47.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร  และนโยบาย  เปาหมาย  

ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล  พ.ศ. 2555 – 2569  คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ  กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย 

1.1  รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ  ปวช.  การเพิม่ปริมาณผูเรยีนในระดับ  ปวส. 

1.2  ลดปญหาออกกลางคัน  โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ  5  ดานการปองกัน/ดูแล  

รายบุคคล  การวิจัยพัฒนา  แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา   การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ

กลุมเปาหมายใน  50  วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง 

1.3  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา 

1.4  เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา 

1.5  เขาถึงกลุมเปาหมายผูมสีวนสําคัญตอการเลอืกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก  ซึ่งไดแก

นักเรียน  และผูปกครอง 

 2.  ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

 2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่  สาขาอาชีพ  การขยายกลุมเปาหมาย 

 2.2  จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจงัหวัด  18 กลุมจงัหวัดและ

กรุงเทพมหานคร  รวม  19 สถาบัน  และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ  1 แหง จํานวน 4 แหง 

 2.3  จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะศึกษาอําเภอในกลุมอําเภอช้ันหน่ึง 

 2.4  สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข  ศูนยฝกอบรมอาชีวะ  อาชีวะสองระบบ  

และการจัดหลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน 

 2.5  มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน  สาขาที่เปน

นโยบายรัฐบาล  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะ

ทาง  อาทิ  ปโตรเคมี  การสรางเกษตรรุนใหม  ครัวไทยสูครัวโลก   พลังงานทดแทน  โลจิสติกส/รถไฟ

ความเร็วสูง  อัญมณี  ยานยนต  ไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส  ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

 2.6  ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และอาชีวะเพื่อคนพิการ 

อาชีวะวัยแรงงาน  อาชีวะสูงวัย  อาชีวะเพื่อสตรี  อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดมืออาชีพ  ศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน  เทียบโอนความรูและประสบการณ  เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง  Upgrade  Skills  และ  

Re  Skills  รวมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ  เรือนจํา  คายทหาร  และ  อปท. ฯลฯ 

 2.7  สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร  รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก  สถานประกอบการ  

อปท.  และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ 

 2.8  จัดอาชีวะทางเลือก  อาชีวะทายาท  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร  อาชีวะ

อินเตอร  และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ 
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 2.9  เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย  อาชีวะทางไกล  และเครือขายวิทยุเพื่อ

การศึกษาและพฒันาอาชีพ  (R-radio network) 

 3.  ยกระดับคณุภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 3.1  ระดับสถานศึกษา  และระดับหองเรียน  สงเสรมิคุณภาพและการสรางความเขมแข็ง

ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย 

  -  พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง  Constructionism , Project  Based 

Learning  Authentic  Assessment  การเพิม่พูนประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/

สถานการณจริง  อาทิ  Fix  it  Center  และกรณีภัยพิบัติ 

  -  พัฒนาระบบนิเทศ  การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครรูุนพี่  ครูรุน

ใหม (นิเทศภายใน)  และการนิเทศทางไกล 

  -  สรางความเขมแข็งประกันภายใน  สนับสนุนใหทกุวิทยาลยัผานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับดีมาก  และเตรียมความพรอมรบัการประเมนิระดับสากล 

  -  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

ความตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ  อาทิ  คนพิการ  วัยทํางาน  สูงวัย  สตรี 

ฯลฯ 

  -  ใช  ICT  เพื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนความพรอมในดาน  Hardware  สื่อการ

เรียนการสอน  สงเสรมิการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน  และจดัต้ังวิทยาลัยตนแบบการใช  ICT  เพื่อการ

เรียนการสอน 

  -  พัฒนาครู   สรางเครือขาย  Social  Media  และ  Network  สนับสนุนใหครูทํา

วิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ 

  -  จัดหาสื่อ/หนังสือ  วัสดุฝก  อุปกรณการเรียนการสอน  ทีท่ันสมัยและเพียงพอ 

 3.2  ระดับผูเรียน  ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีขีด

ความสามารถในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก  (Core  Competency)  และสมรรถนะการทํางานตาม

ตําแหนงหนาที่  (Function  Compertency)  โดยใช V-NET  การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ  และ

การประเมินระดับหองเรียน  สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ  ปลูกฝง

คุณธรรม  จริยธรรม  วิถีประชาธิปไตย  ความมีวินัย  เสริมสรางทักษะชีวิต  ความสามารถดาน

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐการเปนผูประกอบการ  พัฒนา ทักษะการคิดบนพื้นฐาน  Competency  Based  

Technology  Based  Green  Technology  และ Creative  economy  รวมทั้งการแกปญหาดาน

พฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน  อาทิ  สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ  กีฬา  และการปองกัน            

/แกไขการทะเลาะวิวาท 

 3.3  เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม  ASEAN  โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา  English  

Program (EP)  Mini  English  Program  (MEP)  ทุกจังหวัด  ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ  สนับสนุน
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การฝกงานตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงาน

อาชีพ  สงเสริมการเรียนรูภาษาประเทศคูคา  จัดระบบ  Sister  School  ทุกประเทศ  ASEAN 

 4.  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

  4.1  ดานบรหิารทั่วไป  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารจัดการ  ไดแก  Web 

Portal ,  E – office  และ  Data based  รวมทัง้การปรบัภาพลักษณเชิงบวก 

  4.2  ดานงบประมาณ  ใชแนวทาง  Strategic  Performance , Based  Budgeting : 

SPBB  และ   Formula Funding  โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน  ความเสมอภาค  

และตามนโยบาย ,  การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง ,  จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครู

ใหเพียงพอ 

  4.3  ดานบริหารงานบุคคล  สรางเครือขายคร/ูสมาคมวิชาชีพ   จัดหาลูกจาง  พนักงาน

ราชการใหเพียงพอ  รวมทั้งการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

  4.4  ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการ

จัดอาชีวศึกษา  ดังน้ี 

   -  องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม  สภาหอกาคา  กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การฝกงาน ฯลฯ 

   -  ประเทศเพือ่นบาน  ประเทศในกลุมอาเซียน 

   -  องคการระหวางประเทศ  ไดแก  VOCTECH , CPSC/APACC , SEARCA และ 

UNIVOC  ฯลฯ 

   -  ประเทศตางๆ ในภูมิภาคของโลก  ไดแก  สาธารณรัฐประชาชนจีน  อิสราเอล  ญี่ปุน  

เดนมารก  เยอรมัน ฯลฯ 
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ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1. ปรัชญา  อัตลักษณ  เอกลักษณ  วิสยัทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
 

ปรัชญา 

  ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  นําพัฒนา 
 

อัตลักษณ 

  จิตสาธารณะ  สรางภาวะผูนํา 
 

เอกลักษณ 

  บริการวิชาชีพ  ทุกระดับประทบัใจ 
 

วิสัยทัศน  

จัดการอาชีวศึกษาและการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย  สรางเครือขายความรวมมือ  พัฒนา

ความเปนเลิศหลักสูตรวิชาชีพเฉพะทาง  เตรียมเปดประตูสูอาเซียน 
 

พันธกิจ  

1.  จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ 

2.  สรางเครือขายความรวมมือหนวยงานภาครัฐ  เอกชน 

3.  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง 

4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

5.  เตรียมความพรอมเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปาประสงค 

1. พัฒนาและสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน เศรษฐกจิ  สังคม 

2. สถานศึกษามีหองเรียน  และหองปฏิบัติการทีเ่ปนมาตรฐาน  สอดคลองกบัจุดมุงหมายใน

การฝกอบรมอาชีพทุกสาขาอาชีพ  และเปนศูนยบริการทดสอบสมรรถนะวิชาชาชีพเพื่อการเทียบโอน

ประสบการณ  และการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ทันสมัย  มีประสทิธิภาพเปนที่ยอมรบัจากผู

สวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก 

4. ใหสถานศึกษามีระบบการจัดฝกอบรมอาชีพที่สามารถดําเนินการไดอยางยืดหยุน 

5. ผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่ประสงค 
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6. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

7. การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ 

8. ผูรบับริการมีความพึงพอใจตอการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

9. ผูเรียนครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในการนํา ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชประโยชน  ผูเรียน  ครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในกจิกรรมทํานุ

บํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. สถานศึกษาผานการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีที่กําหนด 

11. ผูสําเรจ็การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ)  ไดรับการพัฒนา 

13. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ  หรือหลักสูตรตอยอดอาชีพไดรับการพัฒนา 

14. การฝกอบรมอาชีพของประชาชนมีการศึกษาแนวโนมความตองการ 

15. วิทยาลัยสารพัดชางมีภาพลักษณดีข้ึนจากการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมลู  ขาวสาร 

16. สถานศึกษามีหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน 

17. สถานศึกษามีศูนยฝกอบรมอาชีพในชุมชน 

18. สถานศึกษามีการจัดต้ังศูนยฝกอบรมรวมกับสถานประกอบการ 

19. สถานศึกษามีการจัดต้ังศูนยเทียบโอนประสบการณ 

20. สถานศึกษามีการจัดต้ังศูนยทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 

21. สถานศึกษามีการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญในทองถ่ิน (ครูภูมิปญญา) 

22. สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

23. สถานศึกษามีชองทางการอบรมทางไกล 

24. สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

25. สถานศึกษามีการบมเพาะผูประกอบการ 

26. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

27. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

28. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

29. วิทยาลัยสารพัดชางมีภาพลักษณเปนที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน 

30. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

31. ผูบริหาร  สถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

32. บุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 

33. ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางมีสมรรถนะทาง

วิชาชีพมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดน 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2. การฝกอบรมและบริการวิชาชีพ   ความตองการของผูเรียน  ชุมชน 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

  สถานศึกษาไดรับรางวัลและมผีลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน

ซึ่งเปนที่ยอมรบัของสงัคม  ดังน้ี 

1. วิทยาลัยสารพัดชางยะลาผานเกณฑการประเมินเพือ่คัดเลอืกเปนสถานศึกษาตนแบบ  

ระดับภาค  ภาคใต  อยูในระดับดี  โครงการสรางเสรมิคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน

อาชีวศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค  ภาคใต  ครั้งที่ 

12 “ชุมพรเกมส”  มวยสากลสมัครเลน  รุน พินเวท  ระหวางวันที่  28  กรกฎาคม  - 3  สิงหาคม  

2557 ณ  จังหวัดชุมพร 

3. เขารวมโครงการพัฒนาสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา  ประจําป  2557  วันที่ 14 

สิงหาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 

4. รางวัลรองชนเลิศอันดับ 1 ประกวดเทียนพรรษา  (ประเภทความคิด) ประจําป  2557 

5. วิทยาลัยสารพัดชางยะลา รวมกับศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต

ดําเนินโครงการ  “1 รานตัดผม 1 ตําบล”  ระหวางวันที่  24  มีนาคม ถึงวันที่  6  เมษายน  2557 

6. รางวัลหมูมาตรฐานดีเดน  กิจกรรมผจญภัย  ระดับเหรียญทอง  ในงานชุมนุมลูกเสอื 

– เนตรนารีวิสามัญ  อาชีวศึกษา  ภาคใต  ครั้งที่  5  ระหวางวันที่  10 – 15  มีนาคม  2557 

7. รางวัลเหรียญทอง  ประเภททักษะการตัดเย็บ : กระเปาใสแท็บเล็ต  ในงานการ

ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค  ภาคใต  ครั้งที่  24  ปการศึกษา  2556  วันที่ 9 – 13 ธันวาคม  

2556   ณ  จังหวัดกระบี่ 

8. รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการประกอบและติดต้ังคอมพิวเตอร  ในงานการ

ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค  ภาคใต  ครั้งที่ 24  ปการศึกษา 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวาคม  2556  

ณ จังหวัดกระบี่ 
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9. รางวัลระดับเหรียญทอง  การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ  ในงานการประชุม            

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขัน                

ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค ภาคใต ครั้งที่  24  ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 9 – 13              

ธันวาคม 2556   ณ จังหวัดกระบี่ 

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แมแรงยกเกียรไฟฟาเคลื่อนที่”  สิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในงานการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค  ภาคใต ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556                 

ณ จังหวัดกระบี่ 

11.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องปอกตาสับปะรด”  สิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในงานการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค  ภาคใต ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556                 

ณ จังหวัดกระบี่ 

12. รางวัลชมเชย  “การติดต้ังจานดาวเทียม”  ระดับช้ัน  ปวส.  ในงานการประชุม            

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขัน                

ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค ภาคใต ครั้งที่  24  ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 9 – 13              

ธันวาคม 2556   ณ จังหวัดกระบี่ 

13. รางวัลชมเชย  “แขงขันทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี”  ในงานการประชุม            

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขัน                

ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค ภาคใต ครั้งที่  24  ประจําปการศึกษา 2556  วันที่ 9 – 13              

ธันวาคม 2556   ณ จังหวัดกระบี่ 

14. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดเทียนพรรษา  (ประเภทความคิด) ประจําป  2556 

15. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  กีฬามวยไทยสมัครเลน  ชาย  รุนพินเวท  การ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค  ภาคใต  ครัง้ที่  11  “สโตยเกมส”  ระหวางวันที่  25  มิถุนายน 

– 1  กรกฎาคม  2556  ณ  จังหวัดสตูล 

16. รางวัลชมเชย  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  สาขางานออกแบบไฟฟา  และเขียน

แบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร  (ระดับ  ปวส.)  ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย  งานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ครั้งที่ 23  ปการศึกษา  2555  ระหวางวันที่   

24 – 28 ธันวาคม  ณ  จังหวัดชุมพร 

17. รางวัลดีเดน  Magic  Memory  (กิจกรรมทัศนศึกษา)  งานชุมนุมลูกเสือ  เนตร

นารีสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 17  ระหวางวันที่  23 – 29  มีนาคม  2556 
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18. รางวัลหมูลูกเสือมาตรฐานการจัดคายพักแรม  คายยอยที่ 5  ประจําวันที่ 28  

มีนาคม  2556  งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ  อาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่  17  ระหวางวันที่  23 – 29  

มีนาคม  2556  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุร ี

19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สาขาวิชาการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ  งานประชุม

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2555  วันที่  12  

กุมภาพันธ  2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

20. รางวัลกิจกรรมทดสอบกําลังใจดีเดน  ระดับเหรียญทองแดง  งานชุมนุมลูกเสือเนตร

นารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ครั้งที่  17  ระหวางวันที่  23 – 29 มีนาคม  2556  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

21. เขารวมงานบริการชุมชน  R – Servic  ผานเกณฑการประเมิน  ระดับ  ดี มาก  

งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่  23 – 29  

มีนาคม  2556  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุร ี

22. รางวัลชมเชย  ประกวดเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) ประจําปงบประมาณ  

2556  

23. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  สาขาวิชาการออกแบบทรงผม

สุภาพบุรุษงานแขงขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ระดับภาคใต  ครั้งที่ 23  ประจําป

การศึกษา  2555 

24. รางวัลชนะเลิศ  การตกแตงเสื้อผา (กางเกงยีนต)  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา

ภาคใต  ครั้งที่ 23  ปการศึกษา  2555  วันที่ 24 – 28  ธันวาคม  2555  ณ จังหวัดชุมพร 

25. รางวัลชนะเลิศ  การประกอบติดต้ังคอมพิวเตอร  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต  

ครั้งที่  23  ปการศึกษา  2555  วันที่ 24 – 28  ธันวาคม  2555 ณ  จังหวัดชุมพร 

26. รางวัลชมเชย  ผลงานสิ่งประดิษฐ “รถไฟฟาสําหรบัผูพกิาร”  ไดเขารวมแสดงการ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาค  (ภาคใต)  

ระหวางวันที่  24 – 28 ธันวาคม  2555  ณ  โรงแรมชุมพรแกรนด  พาเลช  จังหวัดชุมพร 
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3. กลยุทธและมาตรการ 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

กลยุทธท่ี  1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

มาตรการที่  1  สํารวจความตองการของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 

มาตรการที่  2  พัฒนาหลักสูตรรวมกบัเครอืขายสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ภูมปิญญา 

กลยุทธท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมความรูสูชุมชน  ลดรายจาย  เพ่ิมรายได 

มาตรการที่  1  ทําหลักสูตรสรางผูประกอบการในสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรการที่  1  พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย 

 มาตรการที่  2  สรางเครอืขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานดานอาชีพ   

กลยุทธท่ี  4  สรางชองทางและวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

 มาตรการที่  1  ประชาสัมพันธเชิงรุก 

 มาตรการที่  2  พัฒนาบุคลากรดานการประชาสมัพันธ 

กลยุทธท่ี  5  จัดทําหองเรียนมาตรฐาน 

มาตรการที่  1  จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ อุปกรณ/สื่อ   

 มาตรการที่  2  พัฒนารูปแบบวิธีการสอน 

กลยุทธท่ี  6  พัฒนาแหลงเรียนรูใหมชีองทางหลากหลาย 

มาตรการที่  1  สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

มาตรการที่  2  พัฒนากลุมอาชีพเพื่อสรางรายได 

กลยุทธท่ี  7  สรางความรวมมือแบบหุนสวนกับสถานประกอบการในการพัฒนาบคุลากร 

มาตรการที่  1  สรางเครอืขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

มาตรการที่  2   สนับสนุนการจัดตัวบุคลากรฝกอบรม 

กลยุทธท่ี  8  พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองและแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระดับหลักสูตร 

มาตรการที่  1  พัฒนาสมรรถนะครูดานการทดสอบและประเมินการเทียบโอน 

มาตรการที่  2  จัดต้ังศูนยเทียบโอนระดับสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี  9  พัฒนาเครื่องมือทดสอบ 

มาตรการที่  1  จัดทําเครื่องมือประเมินคุณวุฒ ิ

มาตรการที่  2  จัดต้ังศูนยทดสอบระดับภาค 

กลยุทธท่ี  10  จัดหาเครื่องมอื – อุปกรณ 

มาตรการที่  1  พัฒนาระบบเครอืขายภายใน – ภายนอก 

มาตรการที่  2  จัดทําระบบสื่อสารทางไกล 
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กลยุทธท่ี  11  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 

มาตรการที่  1  พัฒนาระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง 

มาตรการที่  2  สรางศักยภาพบุคลากรดานการติดตามและประเมิน 

กลยุทธท่ี  12  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 

มาตรการที่  1  สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

มาตรการที่  2  พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ  โครงสรางการบริหาร  ภารกิจ 

กลยุทธท่ี  13  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ 

 มาตรการที่  1  สรางชองทางการประชาสัมพันธทีห่ลากหลาย 

 มาตรการที่  2  พัฒนาบุคลากร  เครือ่งมอื  อุปกรณ  เพื่อการประชาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี  14  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาถนศึกษา 

 มาตรการที่  1  สรางบุคลากรดานการประเมินประกันคุณภาพ 

 มาตรการที่  2  สนับสนุนงบประมาณดานการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อ เตรียมรบั

การประเมินภายนอก 

กลยุทธท่ี  15  จัดทําทะเบียนครูภูมปิญญา 

มาตรการที่  1 จัดทําระบบบริหารจัดการความรู (Knowkedge Management) 

มาตรการที่  2  ถอดบทเรียนจากภูมิปญญา 

กลยุทธท่ี  16  จัดระบบการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรการที่  1  พัฒนาครูผูสอนดานการผลิตชุดการเรียน / การฝกอบรม 

มาตรการที่  2  จัดหาเครื่องมือ- อุปกรณ 

กลยุทธท่ี  17  พัฒนาการฝกอบรมบุคลากรทางไกลผานวีดีโอคอนเฟอรเรนเครือขายวิทยาลยัฯ 

มาตรการที่  1  จัดระบบการฝกอบรมวิชาชีพกลุมเปาหมายดวยเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

มาตรการที่  2  สอนวิชาชีพระยะสั้นทาง  R – Radio  วิทยุชุมชน 

กลยุทธท่ี  18  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  ลดระยะเวลา 

 มาตรการที่  1  พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมรวมกบัผูเช่ียวชาญ  สถาน ประกอบการ 

 มาตรการที่  2  จัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาโครงการพระราชดําริ เศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธท่ี  19  สรางศูนยปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 

 มาตรการที่  1  สงเสริมการสรางรายไดระหวางเรียน  นักศึกษา  กลุมอาชีพ 

 มาตรการที่  2  ถายทอดองคความรู  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสูชุมชน 
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กลยุทธท่ี  20  พัฒนาสมรรถนะผูเรยีน 

มาตรการที่  1  ปรับปรุงระบบติดตามผูเรียน 

กลยุทธท่ี  21  พัฒนาสมรรถนะผูเรยีน 

มาตรการที่  1  สรางเครือ่งมอืประเมิน 

กลยุทธท่ี  22  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการที่  1  ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี  23  พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 มาตรการที่  1  เตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อ  V-Net 

กลยุทธท่ี  24  พัฒนาสมรรถนะผูเรยีน 

มาตรการที่  1  พัฒนาระบบติดตามผูเรียน 

กลยุทธท่ี  25  พัฒนาสมรรถนะคร ู

มาตรการที่  1  พัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

มาตรการที่  2  พัฒนาระบบนิเทศติดตาม 

กลยุทธท่ี  26  สรางอัตลักษณสถานศึกษา 

มาตรการที่  1  สรางเครอืขายความรวมมือและจิตบรกิารทีดี่ 

มาตรการที่  2  พัฒนานักเรียน  นักศึกษาดานการเปนผูนํา   

กลยุทธท่ี  27 สงเสริมผูเรยีนดานงานสรางสรรค 

มาตรการที่  1  สนับสนุนครูดานการคิดคนการแกปญหา 

กลยุทธท่ี  28  สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนนัทนาการ 

มาตรการที่  1  สรางจิตสํานึกดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

 มาตรการที่  2  เสริมสรางสมรรถนะผูเรียนครูและบุคลากรดานรางกาย 

กลยุทธท่ี  29  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน                       

สถานประกอบการ 

 มาตรการที่  1  ปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน 

 มาตรการที่  2  ระดมทรัพยากรในการจัดการฝก 

 มาตรการที่  3  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธท่ี  30  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรการที่  1  สํารวจความตองการของชุมชน  สังคมสถานประกอบการ 

มาตรการที่  2  พัฒนาหลักสูตรรวมกบัเครอืขายสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ภูมปิญญา 
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กลยุทธท่ี  31  สรางชองทางและวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

 มาตรการที่  1  ประชาสัมพันธเชิงรุก 

มาตรการที่  2  พัฒนาบุคลากรดานการประชาสมัพันธ 

กลยุทธท่ี  32  จัดต้ังศูนยฝกอาชีพในชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 มาตรการที่  1  เพิ่มปริมาณผูเรียนระยะสั้น 

 มาตรการที่  2  จัดหาครูภูมิปญญาทองถ่ินประจําศูนยฝกอบรมอาชีพ 

กลยุทธท่ี  33  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 มาตรการที่  1  สรางบุคลากรดานการประเมินประกันคุณภาพ 

 มาตรการที่  2  สนับสนุนงบประมาณดานการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการ

ประเมินภายนอก 
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4. ประวัติ  ความเปนมา  และขอมลูดานอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

4.1 ประวัติ ความเปนมาของวิทยาลัยฯ 
 

ในป  พ.ศ.  2533  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดต้ังวิทยาลัยสารพัดชางยะลาข้ึน  

ในจังหวัดยะลาเพื่อเปนอนุสรณครบรอบ  100  ป กระทรวงศึกษาธิการ (2435 – 2535) โดย

มอบหมายใหกรมอาชีวศึกษาในขณะน้ัน  ดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดต้ัง และกรมอาชีวศึกษาได

มอบหมายใหประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา  ทองขาว)  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปนผูประสานงานหาที่ดินในเบื้องตน 

เดือนพฤศจิกายน  2534  นายบุญสม  พึ่งปาน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปตตานี และ

คณะไดเขากราบมนัสการทานพระครูรามันหคณารักษ   เจาอาวาสวัดเวฬุวัน เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการ

ขอใชที่ดินของวัดเพื่อกอสรางวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  เมื่อทราบถึงวัตถุประสงคแลว  ทานพระครู         

รามันหคณารักษ   ก็ยินดีแบงที่ดินสวนที่เปนของวัดมี เน้ือที่ประมาณ  10 ไร  5 ตารางวา  คือ เลขที่ 

4/2 ถนนเวฬุวัน  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  ใหเชาสําหรับกอสรางอาคารเรียนและบานพักครู                           

โดยมีสัญญาเชา 30 ป 

ตอมานายนรชัย วุฒิเจริญมงคล  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางยะลา ซึ่งทําหนาที่ผู

ประสานงานในขณะน้ัน ก็ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดําเนินการตอไป 

และเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2535  กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดต้ังวิทยาลัยสารพัดชางยะลา สังกัด

กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ดร .กอ สวัสด์ิพาณิชย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

จากน้ันกรมอาชีวศึกษา ก็ไดจัดสรรงบประมาณ ใหเพื่อกอสรางอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน   

ขนาด  4  ช้ัน จํานวน  2 หลัง  อาคารเรียนและสํานักงาน จํานวน  1 หลัง  บานพักผูบริหาร

สถานศึกษา  จํานวน 1 หลัง บานพักครู จํานวน 2 หลัง  12 หอง  และบานพักนักการภารโรง จํานวน  

3 หลัง 6 หอง 

 

4.2  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  YALA  POLYTECHNIC  COLLEGE 
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  ท่ีต้ังสถานศึกษา  

     วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ต้ังอยูเลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  ตําบลสะเตง  อําเภอเมือง           

จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย  95000   

โทรศัพท  0-7327-3505-8   

โทรสาร 0-7336-1105 

Website :  www.yalapoly.ac.th   

 e – mail :  yalapoly@hotmail.com   

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 

      10  ไร -  งาน  5  ตารางวา 

      มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  5  หลัง  มีหองทั้งสิ้น  78  หอง  ไดแก 

1. อาคารเรียน  1   จํานวน  1  หลัง  25  หอง 

2. อาคารเรียน  2   จํานวน  1  หลัง  17  หอง 

3. อาคารเรียน  3   จํานวน  1  หลัง  22  หอง 

4. อาคารสํานักงาน   จํานวน  1  หลัง  10  หอง 

5. อาคารเอนกประสงค  จํานวน  1  หลัง  4  หอง 
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1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
4 สํานักงานและหอประชุม 2 ชั้น 
5 บานพักผูบริหาร  ระดับ 7,8 

6,7 บานพักครู-อาจารย ระดับ 3,4 
8,9,10 บานพักภารโรง 

 

แผนผังวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
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6.1 อัตรากาํลัง ป 2558     ขอมูล ณ วนัท่ี 30  กันยายน  2557

ผูใหขอมูล งานบุคลากร

อตัรากําลังของ มีบุคลากรทั้งส้ิน  61 คน

ก. ขาราชการ 13 คน

1 ผูบริหาร 3 คน

2 ขาราชการครู 10 คน

3 ขาราชการพลเรือน  - คน

ข. ลูกจางประจํา 5 คน

1 ทําหนาที่สอน  - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 5 คน

ค. พนักงานราชการ 32 คน

1 ทําหนาที่สอน 16 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 16 คน

ง. ลูกจางช่ัวคราว 11 คน

1 ทําหนาที่สอน 3 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 8 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ  - คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอืน่ 1 คน

ช. มีอตัราวาง ไมมีคนครอง  - คน

1 ขาราชการ  - คน

2 ลูกจางประจํา  - คน

6. ขอมูลบุคลากร

วทิยาลัยสารพัดชางยะลา
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวฒุิการศึกษา คน

ก. ผูบริหาร / ครูผูสอน ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6  - คน 4 คน 4 คน

 - ปวช./ม.6  - คน 4 คน 4 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 3 คน 4 คน 7 คน

 - ปริญญาตรี 25 คน 17 คน 42 คน

 - ปริญญาโท 4 คน  - คน 4 คน

 - ปริญญาเอก  - คน  - คน  - คน

รวม 32 คน รวม 29 คน 61 คน

6.3 ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน

 - จางดวยงบดําเนินงาน  - คน 5 คน 5 คน

 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 2 คน  - คน 2 คน

 - จางดวยเงินรายได (บกศ.)  - คน  - คน  - คน

 - จางดวยเงินอื่น ๆ 1 คน 3 คน 4 คน

รวม 3 คน รวม 8 คน 11 คน

6.3 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขาราชการ รวม 8 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

6.  นางปุณชรัลม์ิ  บุตรอนิพรหม

7. นายชาญณรงค  แดงสุวรรณ

8.  นายชาคริต  เฉี้ยงเจีย้น

ป. ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท สาขาวชิาชางยนต

สาขาวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย

สาขาวชิาชางอเิล็กทรอนิกส

สาขาวชิาไฟฟากําลัง

สาขาวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

แผนกวิชาชางเชือ่มโลหะการ

แผนกวิชาชางเชือ่มโลหะการ

5.  นางนุจรี  ฮองยอง 

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

2. นางสาวอารมย  ขวญัคง

3.  นายยุทธนา  โกสุธรรม

4.  นางดรุณี  สองสุข

1.  นายอาหามะ  ดือเระ

ช่ือ - สกุล วฒุิการศกึษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิา

ปฏบัิตหินาที่

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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6.3.2. ลูกจาประจํา รวม 5 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ท่ัวไป)

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 32 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหินาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

10.  นางสาวทิพยรัตน  ภาภักดี ป.ตรี แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ

คนงาน

แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส

16.  นายซับรี  บาการาง  ป.ตรี แผนกวชิาชางอิเล็กทรอนิกส

14.  นายอนุสรณ  สนิทพันธ ป.ตรี แผนกวชิาชางอิเล็กทรอนิกส

15.  นางสาวนูรีซัน  อาบู ป.ตรี แผนกวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ

12.  นายมูฮําหมัด  เจะสนิ ป.ตรี แผนกวชิาชางยนต

13.  นางสาวโซเฟย  ปนาแว ป.ตรี แผนกวชิาเลขานุการ

10.  นางสาวนูรยานี  สาแม ป.ตรี แผยกวชิาสามัญสัมพันธ

11.  นายอับดุลลาเตะ  กาเจ ป.ตรี แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส

8.  นางจริยา  สุวรรณชาตรี ป.ตรี แผนกวชิาสามัญสัมพันธ

9.  นายสัฟว ี คะผะ ป.ตรี แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ

6. นายสมาน  บุกะอะ ป.ตรี แผนกวชิาคหกรรมบริการ

7. นางโภชฌงค  พันธเดช ปวส. แผนกวชิาดนตรี

3.  นายชํานาญวทิย  สุขแกว ป.ตรี แผนกวชิาชางไฟฟากําลัง

4.  นายสถาพร  จันทรคีรี ป.ตรี แผกวชิาชางยนต

1. นายวลัลภ  บุญขวญั ป.ตรี แผนกวชิาชางเช่ือมโลหะการ

2.  นายเจษฎา  วาเจะ ป.ตรี แผนกวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหินาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

5.  นายวชัรา  ไชยประเสิรฐ ปวส. พนักงานขับรถขนาดกลาง

3.  นางสมปอง  สีนวลใหญ ม.6 พนักงานอัดสําเนา

4.  นายวเิชียร  ดวงสุวรรณ ป.4

1. นายอภิชาติ   พิรุณ ม.6 พนักงานขับรถขนาดกลาง

2.  นายสมศักดิ์  อักษรแสงแกว ม.6 ยาม

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหินาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

9.  นายฮัสสัน  เจะเงาะ ป.ตรี
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30.  นางสาวณัฏฐนันท  สีพุฒออน

6.3.4. ลูกจางชั่วคราว รวม 11 คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

28.  นางสาวรจนา  พลขันธ ป.ตรี หัวหนางานสารบัญ

29.  นางสาววราภรณ  นาคพันธ ปวส. เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ

26.  นางนันทนาพร  รักซอน ป.ตรี เจาหนาที่งานพัสดุ

27.  นางเรือนแกว  มีทอง ป.ตรี เจาหนาที่งานพัสดุ

23.  นางรุงรัตน  แสงดารา ปวส. เจาหนาท่ีหองสมุดและวิทยบริการ

25.  นางสาวผกาพร  อินทรสมบัตร ป.ตรี เจาหนาที่งานการเงิน

เจาหนาที่งานบุคลากร

21.  นายวรีะชาติ  เลิศวลัิย ป.4 เจาหนาที่งานอาคารสถานที่

22.  นางสาวกรภัทร  อรุณฤกษ ป.ตรี เจาหนาที่ฝายวิชาการ

19.  นางสาวเบญจมาพร  บุญแนบ ป.ตรี เจาหนาที่งานหลักสูตร

20.  นางผการัตน  อักษรแสงแกว ม.3 เจาหนาที่งานอาคารสถานที่

17.  นายบุญเถิง   สีนวลใหญ ป.4 เจาหนาที่งานอาคารวสถานที่

18.  นางสาวณัฐภสสร  ถาวรสุข ป.ตรี เจาหนาที่ฝายพัฒนา ฯ

วุฒิการศกึษา ปฏบัิตหินาท่ี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี เจาหนาที่งานทะเบียน

เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ

32.  นางสาวนฤมล  กาญจนา ป.ตรี เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ

ปวส.31.  นางพิจิตรา  แกวแดง

ป.ตรี24.  นางสาวอัสมา  จระกา

ช่ือ - สกุล

7.  นายกิตติธชั  แซฟุง ม.6 พนักงานขับรถ

5.  นางสาวบุญจิรา  บุญเดช ป.ตรี เจาหนาที่งานบัญชี

6.  นางสาวกาญจนา  จันทรลอย ป.ตรี เจาหนาที่งานประกันฯ

3.  นางศิรินาม  ฤทธานันท ม.6 เจาหนาที่งานอาคารสถานที่

4.  นางจุธาตรี  ทองชุม ป.ตรี เจาหนาที่งานพัสดุ

1. นายสุดีมัน  มะแซ ป.ตรี แผนกวชิาชางไฟฟากําลัง

2.  นายสอบลี  มิตยา ปวส. แผนกวชิาคหกรรมบริการ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศกึษา ปฏบัิตหินาท่ี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
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จนท. ศูนย อ.บันนังสตา

11.  นายฮัสสัน  ยูนุ ปวส. วทิยากรสอนศาสนาอิสลาม

ป.ตรี

9.  นางสาวแวยาม  อะหะมะ ป.ตรี

10.  นายอาลิส  เจะนะ ป.ตรี

จนท. ศูนย อ.บันนังสตา

จนท. ศูนย อ.บันนังสตา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศกึษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนบัสนนุ/ธุรการทัว่ไป

ปฏบิัติหนาที่

8.  นางสาวอัลยานี  สาแม
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1. ประมาณการรายรับ 2,555,867 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 2,555,867 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 2,255,867     บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 300,000        บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2558 (ปตอไป) ท่ีคาดวาจะไดรับ 34,363,760 บาท

งบบุคลากร 15,867,600 บาท

งบดําเนินงาน 7,324,370 บาท

งบลงทุน 5,713,990 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,021,700 บาท

งบรายจายอ่ืน 4,436,100 บาท

2. ประมาณการรายจาย 30,850,426    บาท

งบบุคลากร 15,867,600    บาท

 - เงินเดอืน 5,400,000       บาท

 - คาจางประจํา 1,032,000       บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 6,960,000       บาท

 - คาครองชีพพนักงานราชการ 33,600           บาท  

 - คาเส่ียงภยั 2,442,000       บาท

งบดําเนินงาน 3,811,036      บาท

 - เงินสบทบประกันสังคม 303,012         บาท

 - เงินคาตอบแทนพิเศษ จชต. 1,944,000       บาท

 - วัสดกุารศกึษา 740,000         บาท

 - วัสดสํุานักงาน 200,000         บาท

 - วัสดแุละนํ้ามันเช้ือเพลิง 240,000         บาท

 - คาจางเหมาบริการ 384,024         บาท

 - คาเชาทรัพยสิน 16,020           บาท

งบลงทุน 5,713,990      บาท

 - กลองถายรูปดจิตอล 13,990           บาท

 - คาส่ิงกอสราง 5,700,000       บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปตอไป)

สวนที ่3 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
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2. ประมาณการรายจาย  (ตอ) 5,457,800      บาท

งบเงินอุดหนุน 1,021,700      บาท

 - เรียนพรี  15  ป 948,200         บาท

 - ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 36,000           บาท

 - ทุนราชกุมารี 37,500           บาท

งบรายจายอื่น 4,436,100      บาท

 - โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต. 3,626,100       บาท

 - โครงการ Fix it center 2558 810,000         บาท
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 เงินรายได

 ปวช.  ระยะสั้น  ปวส.  อศ.จชต  อืน่ๆ  (บกศ.)

1 งบบุคลากร

 1.1  เงินเดือน      5,400,000     5,400,000

 1.2  คาจางลูกจางประจํา      1,032,000     1,032,000

 1.3  เงินอ่ืน ๆ      2,475,600     2,475,600

 1.4  คาตอบแทนพนักงานราชการ      6,960,000     6,960,000

   15,867,600   15,867,600

2 งบดาํเนินงาน

2.1  คาธุรการนอกเวลาราชการ          50,000         50,000

2.2  คาตอบแทนครูผูสอน        400,000       400,000

2.3  คาตอบแทนครูพิเศษสอน (2 อัตรา)      195,288       195,288

2.4  การจางเหมาบริการ               -   

2.4.1  เจาหนาท่ี (9 อัตรา) 470,544      309,240       779,784

2.4.2  ยาม (5 อัตรา) 420,000       420,000

2.5  คาเชาทรัพยสิน 16,020         16,020

2.6  คาซอมแซมยานพาหนะ 250,000       250,000

2.7  คาซอมแซมครุภัณฑ 70,000         70,000

2.8  คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ        750,000       750,000

2.9 คาวัสดุ

 2.9.1  วัสดุการศึกษา

      -  แผนกสามัญสัมพันธ 40,000         40,000

      -  สาขาวิชาเครื่องกล 40,000 35,000         62,000       137,000

      -  สาขาวิชาไฟฟากาํลัง 35,000 53,000         43,000       131,000

      -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 30,000 50,000         58,000       138,000

      -  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 30,000 62,000         30,000       122,000

      -  สาขาวิชาพณิชยการ 20,000 52,000         72,000

      -  สาขาวิชาคหกรรม 70,000         70,000

      -  สาขาวิชาดนตรี 30,000         30,000

2.9.2  วัสดุสํานักงาน 200,000       200,000

 2.9.3 วัสดุงานบานงานครัว 50,000         50,000

2.9.4  วัสดุตํารา วารสาร 10,000         10,000

2.9.5  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน        20,000 200,000         20,000       240,000

 2.10  คาสาธารณูปโภค        980,200       980,200

 2.11  คาใชจายอ่ืน ๆ        100,000       100,000

    215,000     3,898,764      213,000     729,240             -       195,288    5,251,292

รวม (1)

รวม (2)

ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ผลผลิต)

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ที่ รายจาย
 ผลผลิต

 รวม
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 เงินรายได

 ปวช.  ระยะสั้น  ปวส.  อศ.จชต  อืน่ๆ  (บกศ.)

ยกยอดมา     215,000    19,766,364      213,000     729,240             -       195,288   21,118,892

3 งบลงทุน

 3.1  ครุภัณฑ               -   

 3.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               -   

   3.2.1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1,200,000      1,200,000

   3.2.2  ปรับปรุงระบบไฟฟา 1,500,000      1,500,000

   3.2.3  ปรับปรุงระบบประปา   1,500,000     1,500,000

   3.2.4  ปรับปรุงหองนํ้า - หองสวม   1,500,000     1,500,000

รวม (3)             -                  -                -               -     5,700,000             -      5,700,000

4 งบเงินอุดหนุน

4.1 คาใชจายในการจัดการศึกษา               -   

   4.1.1 คาหนังสือเรียน      181,100       181,100

   4.1.2 คาอุปกรณการเรียน        31,800         31,800

   4.1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน        73,900         73,900

   4.1.5  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน        65,550         65,550

   4.1.5 คาจัดการเรียนการสอน      595,850       595,850

4.2 ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม        36,000         36,000

4.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี        37,500         37,500

รวม (4)   1,021,700                -                -               -               -               -      1,021,700

5 อ่ืนๆ

5.1  โครงการแผนปฏิบัติการฯ      178,545        145,770     1,923,424       13,990     2,261,729

5.2  โครงการพัฒนาการศึกษา   3,626,100     3,626,100

       ในจังหวัดชายแดนภาคใต

5.3  โครงการ  Fix it center  56      810,000       810,000

5.4  สํารองเงินเหล่ือมป        200,000       200,000

5.5 อ่ืนๆ

รวม (5)     178,545        345,770    1,923,424   4,436,100             -         13,990    6,897,829

    209,278
  1,415,245    20,112,134    2,136,424   5,165,340             -       209,278   34,363,760รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ผลผลิต)                                  (ตอ)

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ที่ รายจาย
 ผลผลิต

 รวม



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

รวมท้ังสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 5,331,292 5,331,292

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จังหวัดยะลา

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

1.1 งบดําเนินงาน 5,331,292 5,331,292

1.2 งบลงทุน 13,990 13,990

  - คาครุภัณฑ งานกิจกรรม 13,990

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 2,261,729 2,261,729

2.1 โครงการประชุมผูปกครอง งานครูที่ปรึกษา 5,000

2.2 โครงการเยี่ยมบานศิษยรักษ งานครูที่ปรึกษา 20,000

2.3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

เขาใหม  ปการศึกษา 58

งานแนะแนว 3,000

2.4 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 6,000

2.5 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 2,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.6 โครงการแนะแนวสัญจร. งานแนะแนว 30,000

2.7 โครงการฝกอบรมอาชีพ 108  อาชีพ งานโครงการ

พิเศษฯ

50,000

2.8 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  .

งานสวัสดิการ  -

2.9 โครงการจัดทําประกันอุบัติเหตุของ

นักเรียน  นักศึกษา.

งานสวัสดิการ  -

2.10 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ  ป 58 งานสวัสดิการ 5,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.10 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ  ป 58 งานสวัสดิการ 5,000

2.11 โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก

ชาติศาสนา  และเทิดทูน

งานกิจกรรมฯ 10,500

1.12 โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม งานกิจกรรมฯ 18,000

2.13 โครงการกิจกรรมวันเด็กหงชาติ งานกิจกรรมฯ 9,430

2.14 โครงการแขงขันกีฬาสีสรางความ

ปรองดอง สมานฉันท

งานกิจกรรมฯ 30,000

2.15 โครงการรณรงคปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ

งานกิจกรรมฯ 2,000

2.16 โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา

งานกิจกรรมฯ 1,000

2.17 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา งานกิจกรรมฯ 1,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.18 โครงการสรางความปรองดอง

สมานฉันทโดยใชหลักคุณธรรม  

จริยธรรม เดือนรอมฎอน

งานกิจกรรมฯ 25,000

2.19 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  

เน่ืองในวันตอตานยาเสพติดสากล

งานกิจกรรมฯ 1,000

2.20 โครงการปองกันและแกปญหาสารเสพ

ติด  สื่อลามกอนาจาร  การพนัน  และ

การทะเลาะวิวาท

งานกิจกรรมฯ  -

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

การทะเลาะวิวาท

2.21 โครงการรําลึกพระคุณครูและวันคลาย

วันสถาปนาวิทยาลัย

งานกิจกรรมฯ 14,000

2.22 โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม งานกิจกรรมฯ 30,000

2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณท  กลองถายรูป งานกิจกรรมฯ 13,990

2.24 โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา งานกิจกรรมฯ 2,000

2.25 โครงการประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

ระดับภาค  และระดับชาติ

งานกิจกรรมฯ -

2.26 โครงการการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส งานกิจกรรมฯ 10,000

2.27 โครงการเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ งานกิจกรรมฯ 40,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.28 โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญ

 ข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C)  ข้ันความรู

ช้ันสูง (A.T.C)

งานกิจกรรมฯ 15,000

2.29 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและ

ภานนอกวิทยาลัย

งานกิจกรรมฯ  -

2.30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอม

ภายในวิทยาลัย

งานอาคารฯ 50,000

2.31 โครงการปรับปรุงสถานท่ีน่ังพักผอน งานอาคาร 55,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.31 โครงการปรับปรุงสถานท่ีน่ังพักผอน

ภานในวิทยาลัย

งานอาคาร 55,000

2.32 โครงการจางเหมาบริการเจาหนาท่ี งานพัสดุ 470,544

2.33 โครงการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  และ

เครื่องใชในสํานักงาน

งานบริหารงาน

ทั่วไป

200,000

2.34 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเขา

สูประชาคมอาเซียน

งานบุคลากร 250,000

2.35 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม 

จริยธรรม

งานบุคลากร 10,000

2.36 โครงการพัฒนาครูผูสอนดานการจัดการ

เรียนการสอน

งานบุคลากร 30,000

2.37 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก งาน

ประชาสัมพันธ

125,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.38 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ งาน

ประชาสัมพันธ

50,000

2..39 โครงการประชาสัมพันธ R-radio  

จังหวัดยะลา

งาน

ประชาสัมพันธ

48,000

2.40 โครงการขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา นายมูฮําหมัด 

เจะสนิ

11,800

2.41 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

โปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวย

สาขางานไฟฟา 26,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

โปรแกรมเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

2.42 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น 

 และทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคใต  และ

การเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ

ระดับชาติ

ฝายวิชาการ 100,000

2.43 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา

หัวหนาสาขางาน 40,000

2.44 โครงการมหกรรมวิชาการ  จังหวัด

ชายแดนภาคใต  ป 2558

ฝายวิชาการ 23,500

2.45 โครงการจัดทําชุดฝกระบบเสียงและภาพ สาขางานอิเล็กฯ 20,000

2.45 โครงการจัดนิทรรศการ Folw Chat  

ความกาวหนาของผูเรียน

แผนกวิชาการ

บัญชี

3,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.47 โครงการเชิญผูเช่ียวชาญรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

สาขางานยาน

ยนต

3,900

2.48 โครงการซอมครุภัณฑในสาขางาน หัวหนาสาขางาน 70,000

2.49 โครงการทัศนะศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการของนักศึกษาใหม

แผนกวิชาที่เปด

สอน ปวช. ปวส.

20,000

2.50 โครงการทัศนศึกษาสัปดาหวัน           

 วิทยศาสตรแหงชาติ

แผนกวิชาสามัญ

 สัมพันธ

7,000

2.51 โครงการประชุมโรงเรียนในเครือขาย งานพัฒนา 14,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.51 โครงการประชุมโรงเรียนในเครือขาย งานพัฒนา

หลักสูตรฯ

14,000

2.52 โครงการปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือการ

เรียนรูวิชาชีพใหกับนักเรียน  นักศึกษา

งานหลักสูตร 16,400

2.53 โครงการฝกอบรมการซอมและบํารุง

เครื่องปรับอากาศ

สาขางานไฟฟา

กําลัง

10,600

2.54 โครงการพัฒนาระบบสายลมในอาคาร สาขางานยาน

ยนต

25,000

2.55 โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณการเรียน

การสอน

แผนกอาหาร

และโภชนาการ

30,000

2.56 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาคหกร

รมบริการ

10,000

2.57 โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียน  

นักศึกษา  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ฝายวิชาการ 12,000



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.58 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝกอบรม

ฝายวิชาการ 2,000

2.59 โครงการอบรมความรูดานภาษีอากร แผนกวิชาการ

บัญชี

6,200

2.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบ

และติดตั้งคอมพิวเตอร

สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส

18,000

2.61 โครงการพานักศึกษาออกฝกทักษะ

นอกสถานท่ี

สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส

10,000      

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

นอกสถานท่ี อิเล็กทรอนิกส

2.62 โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ 

  V - net

งานสื่อการเรียน

การสอน

18,200

2.63 โครงการสอบวัดผลและประเมินผล  

ประจําปการศึกษา  2558

งานวัดผลและ

ประเมินผล

5,000

2.64 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและ

ประเมินผล

2,575

2.65 โครงการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี งานวัดผลและ

ประเมินผล

19,270

2.66 โครงการอบรมการจัดทําแผนการฝกอาชีพ งานอาชีวะ

ระบบทวิภาคี

1,800

2.67 โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค งานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

13,170

2.68 โครงการกิจกรรม  5 ส สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส

7,000



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

2.69 โครงการบริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผูเรียน สาขางานผาและ

เคร่ืองแตงกาย

10,000

2.70 โครงการพัฒนาความรูและทักษะในสถาน

ประกอบการ

สาขางานผาและ

เคร่ืองแตงกาย

16,640

2.71 โครงการฝกอบรมใหการMicrosoft  Office 

2013  ประยุกตใช

แผนก

คอมพิวเตอร
10,000

2.73 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร

แผนก

คอมพิวเตอร
70,000

2.74 โครงการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน งานหลักสูตร 5,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.74 โครงการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน งานหลักสูตร 5,000

2.75 โครงการประชุมปฏิบัติการปลูกจิตสํานึกดานป

รัชขญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝายวิชาการ 16,800

2.76 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา งานหลักสูตร 1,000

2.77 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  2558

งานวางแผนและ

งบประมาณ

6,000

2.78 โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

งานประกัน

คุณภาพภายใน

31,400

2.79 โครงการพัฒนาระบบขอมูสารสนเทศ งานศูนยขอมูล

สารสนเทศ

10,000

2.80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิค 

 การทําวิจัยในช้ันเรียน

งานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ

45,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 10,605,020 10,605,020

3.1 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง

เพ่ือชุมชน (Fix it center 58)

งานโครงการ

พิเศษฯ

810,000

3.2 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน

ของนักเรียน  นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา 70,000

3.3 โครงการมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ  2558

งานอาคาร

สถานท่ี

5,700,000  

3.4 โครงการศุนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน งานสงเสริม 80,000      

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

3.4 โครงการศุนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน งานสงเสริม

ผลิตผล

80,000      

3.5 โครงการสรางรายไดระหวางเรียน งานสงเสริม

ผลิตผล

80,000      

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./

สถานศึกษา) 917,000

3.1 โครงการสรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ งานแนะแนวฯ 100,000

3.2 โครงการสรางเครือขายครูแนะแนว งานแนะแนว 20,000

3.3 โครงการกิจกรรมนักเรียนทุนกลุมพิเศษ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 58

งานแนะแนว 625,000

3.4 โครงการฝกอาชีพใหเยาวชนใน

กลุมเปาหมายพิเศษ  กลุมท่ีไดรับ

ผลกระทบ/ผูดอยโอกาส  และกลุมอ่ืน ๆ

งานโครงการ

พิเศษฯ

140,000



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

4.1 โครงการ 1  วิทยาลัย 1 ตําบล 1 อาชีพ งานโครงการ

พิเศษฯ

32,000

4.2 โครงการ 1 ชาง 1 ตําบล 1 อาชีพ  

(รวมกับ ศอ. บต.)

งานโครงการ

พิเศษ

34,500

4.3 โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชน

สันติสุขใน จชต.

งานโครงการ

พิเศษฯ

131,520

4.4 โครงการชมรมสันติสุขโยสันติวิธีใน

สถานศึกษา

งานกิจกรรมฯ 40,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
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สถานศึกษา

4.5 โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือนําพาสันติสุข งานกิจกรรมฯ 60,000

4.6 โครงการจัดตั้ง/พัฒนาศูนยฝกอบรม

วิชาชีพใหไดมาตรฐาน

จนท.ศูนย       

อ. บันนังสตา

1,295,000

4.7 โครงการจัดจางยามรักษาความปลอดภัย งานอาคาร 420,000

4.8 โครงการพัฒนาเครือขายอาชีวศึกษา

ระดับตําบล

จนท.ศูนย       

อ. บันนังสตา

50,000

4.9 โครงการพัฒนาภาษาสูโลกอาเซียน งานความรวมมือ 171,000

4.10 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ

หลักสูตรวิชาชีพแบบคูขนาน

 สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส

120,000

4.10 โครงการเพ่ิมคุณวุฒิหรือเกียรติบัตร

เพ่ือใหประชาชนไปทํางานตางประเทศ

 งานหลักสูตร 90,000
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ี

ใชจาย

ท่ีใช
ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมเปนเงิน

4.12 โครงการเพ่ิมโอกาสมีงานทํา (ฝกงาน

ตางภาค  ตางจังหวัด

งานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

307,800

4.13 ปอเนาะ งานความรวมมือ 160,000

4.14 โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

 งานความรวมมือ 175,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
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ฝายวิชาการ 



โครงการที ่ 1 

 โครงการ     ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   นายมูฮําหมัด    เจะสนิ   ครูประจําสาขางานยานยนต 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 

   โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.6  และ 3.12 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนดา  ไดจัดทํา

โครงการ Zero Accident  อุบัติเหตุเปนศูนย  เริ่มที่ตัวคุณ  โดยสงครูไปอบรม  ณ  ศูนยขับข่ี

ปลอดภัยของบริษัท เอ.พี.ฮอนดา ที่สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ น้ัน บัดน้ีจึงเห็นควรจัดกิจกรรม

ใหความรู ความเขาใจ ในการใชรถจักรยานยนตอยางถูกตอง เสริมสรางทักษะ  ความชํานาญ เพื่อ

การขับข่ีปลอดภัยใหแก ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   และบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่จะเปนแบบอยางที่ดีในการสรางจิตสํานักดานความปลอดภัยและสรางวินัยจราจรใหแก

ผูใชยานพาหนะทุกประเภท  วัตถุประสงค 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลามีความรูความเขาใจ 

ทักษะและความชํานาญการขับข่ีปลอดภัย 

5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปนแบบอยางที่ดีในการ

สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย 

5.3 เพื่อลดอุบัติเหตุและสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยลง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จํานวน  180  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเขารวม 80 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

  7.1.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา     งบ      11,800  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     11,800   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม  1,800  บาท 

  8.2  คาอาหารวาง   9,000  บาท 

  8.3  คาของที่ระลึก   1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจในการขับข่ีปลอดภัย 

  9.2   ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอบุัติเหตุจราจรใหเหลอืนอย 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 2 
 

โครงการ  เตรียมความพรอมเชิงปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝมือการใชโปรแกรมเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  สาขางานไฟฟากําลงั 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 3  ตัวบงช้ีที่  1.3  และ 3.12 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งในโครงสรางจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะในการใชโปรแกรม

การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร เพิ่มมากย่ิงข้ึนและรองรับการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะในการใชโปรแกรมการเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร  

  5.2  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลากหลายย่ิงข้ึน 

  5.3  เพื่อรองรับการแขงขันทักษะวิชาชีพ และตรงตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.12 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียน ระดับ ปวช.,ปวส.  สาขาวิชาไฟฟากําลัง     จํานวน   30   คน 

     6.1.2  ครูผูสอนสาขาวิชาไฟฟากําลงัและครูสาขาอื่นๆทีส่นใจ      จํานวน     5   คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง มีความรูความ

เขาใจและมีทักษะเพิ่มข้ึนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน  พฤศจิกายน 2557 

  7.2  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 

  7.3  สรปุผลโครงการ  ธันวาคม 2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงาน  สถานศึกษา  งบ    26,000   บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น    26,000   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากร  18,000 บาท 

  8.2  คาวัสดุและอุปกรณ.    1,000 บาท 

  8.3  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   3,500 บาท 

  8.4  คาอาหารกลางวัน    3,500 บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากาํลัง มีความรูความเขาใจและมี

ทักษะเพิม่ข้ึนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอรและวิชาการออกแบบระบบไฟฟา. 

10.  การติดตาม และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 3 
 

      โครงการ  แขงขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น  และทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคใต และการเขารวม 

แขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ี  1.2  และ 1.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดมอบหมายใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาคใต กําหนดจัดการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับ

ภาคใต  ประจําปการศึกษา 2557   ซึ่งวิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดสงตัวแทนเขารวมแขงขัน

ทักษะวิชาชีพระยะสั้นและทกัษะวิชาชีพในระดับภาคใต ในชวงเดือนธันวาคม  2557  ทั้งน้ี หาก

สาขางานทีผ่านการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคใต จะตองเดินทางไปรวมการแขงขันใน

ระดับชาติตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา 

 5.2  เพื่อสรางทักษะการทํางานและการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

 5.3  เพื่อสรางช่ือเสียงใหเปนที่รูจักของสังคมภายนอก 

 5.5  เพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูตลาดแรงงาน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ครูผูควบคุม    จํานวน  25  คน 

     6.1.2  นักศึกษา    จํานวน  20  คน 

     6.1.3  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน    2  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  สามารถนําความรู ทักษะทางดานวิชาชีพไปใชในชีวิตประวัน ทั้ง

ในปจจบุันและอนาคตได 

  6.2.2 สามารถนําสิง่ที่ไปศึกษาดูงานมาปรับใชในการเรียนการสอนหรอืปฏิบัติงานจริง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 



  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  เขารวมคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เดือน  พฤศจกิายน 2557 

  7.4  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการแขงขันระดับภาค เดือน พฤศจกิายน 2557 

  7.5  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  ธันวาคม  2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ      100,000  บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น     100,000    บาท  ไดแก 

  8.1  วัสดุใชสอย    30,000  บาท 

  8.2  คาใชสอยอื่นๆ  70,000   บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดกจิกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

  9.2   การดําเนินการจัดกจิกรรมสําเรจ็ลลุวงตามวัตถุประสงค 

  9.3   วิทยาลัยฯ  เปนที่รูจักและสรางช่ือเสียงไดมากย่ิงข้ึน 

  9.4    นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในการนําประสบการณ จากการเรียนภายใน

หองเรียนมาปฏิบัติงาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  สังเกตการณการเขารวมกจิกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 4 
 

 โครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีที่  5.1  และตรงกับ

คานิยม  12  ประการ  ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง  และทางออม 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เนนใหผูเรียนคิดเปน ทาํเปน  รูจักประยุกตใชความรู 

เพื่อใชในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  ซึ่งมีกระบวนการคิดที่เปนข้ันตอน  ต้ังแต การต้ัง

สมมุติฐาน การวางแผน การทดลอง  และสรปุผลการทดลอง  จะทําใหผูเรียนมีวิธีการแกปญหา

อยางเปนข้ันตอน 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหผูเรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 5.2  เพื่อใหผูเรียนมีวิธีการคิดที่ใชข้ันตอนทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  โครงงานวิทยาศาสตร   2  ช้ิน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1ผูเรียนรูจักแกปญหาโดยใชข้ันตอนทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.1  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบอุดหนุนสิง่ประดิษฐคนรุนใหม   งบ     25,000     บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     25,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุ     20,000  บาท 

  8.2  คาเอกสาร    2,000  บาท 

  8.3  คาดําเนินการ   3,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  ช้ินงานโครงงานวิทยาศาสตร    2  ช้ิน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 5 
 

 โครงการ  งานมหกรรมวิชาการ  จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป  2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 4 , 8  ตัวบงช้ีที่  1.2  ,  4.1 , 

8.8  และ 8.9  และตรงกบัคานิยม  12  ประการ  ขอที่  2  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   มีภารกิจในการเขารวมกิจกรรมฝกอบรมอาชีพอสิระ              

108  อาชีพ  และจัดแสดงผลงาน  นิทรรศการ  ประชาสมัพันธ   ในงานมหกรรมวิชาการ   

จังหวัดชายแดนภาคใต  ประจําป  2558   โดยรับผิดชอบดานการฝกอบรมอาชีพ   108  อาชีพ     

ณ  บริเวณสํานักงานศึกษาธิการภาค  12  จังหวัดยะลา 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อประชาสมัพันธสถานศึกษาใหเปนทีรู่จกั 

5.2 เพื่อสงเสรมิการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหกบัเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  40  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1ดําเนินการฝกอบรมอาชีพอิสระ  108  อาชีพในงานมหกรรมวิชาการ โดยไดรับความ

สนใจและเปนทรีูจักของเยาวชน  ประชาชน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     23,500     บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     23,500    บาท  ไดแก 

  8.1  คาอาหารกลางวันและเครือ่งด่ืม     6,100  บาท 

  8.2  คาวัสดุในการดําเนินงานโครงการ   1,500  บาท 

  8.3  คาตอนแทนวิทยากร         5,900  บาท 

  8.4  คาวัสดุฝกอบรมโครงการ  108  อาชีพ   5,000  บาท 

  8.5  คาวัสดุจัดนิทรรศการและผลงาน      5,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   วิทยาลัยฯ  ไดประชาสัมพันธและเผยแพรใหเปนที่รูจกัของประชาชนมากข้ึน 

  9.2   ประชาชนใหความสนใจการฝกอบรมอาชีพอิสระ  108  อาชีพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 6 
 

 โครงการ  จัดทําชุดฝกระบบเสียงและภาพ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 2 และ 8  ตัวบงช้ีที่  1.1 , 2.3  

และ  8.4   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สาขางานเปดการสอนระดับ ปวช. และปวส. ไปแลวน้ัน  เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนมากข้ึน  สาขางานมีแนวคิดที่จะดําเนินการจัดทําชุดระบบเสียงและระบบภาพใน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใชในการเรียนการสอนในสาขางาน 

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกปฏิบัติงานในหองเรียน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  สาขางานมีชุดฝกระบบเสียงและภาพ  1 ชุด 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1ครูสามารถนําไปในการประกอบการเรียนการสอน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     20,000    บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     20,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาอุปกรณในการจัดทํา ชุดฝก   20,000   บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 



  9.1   นักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติ 

  9.2   ครูใชสื่อการเรียนการสอนในสาขางาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 7 
 

 โครงการ  จัดทําระบบสื่อการเรียนการสอนผาน DLTV   โรงเรียนวังไกลกงัวล 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    งานสื่อการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 2 และ 8  ตัวบงช้ีที่  1.1 , 2.3  

และ 8.4   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากการที่งานสื่อการเรียนการสอนไดเขาสัมมนาการจัดทําสือ่การเรียนการสอน ผาน TV  

ดาวเทียม  DLTV  น้ัน การจัดการเรียนการสอนของ DLTV  จํานวน  25  ชอง  รวมชองสาย

อาชีพ  มีความเหมาะสมกับบรบิทของวิทยาลัย ซึง่แกปญหาการขาดแคลนครู  นักเรียน นักศึกษา

เรียนไมทัน  และการเปนพีเ่ลี้ยงใหแกโรงเรียนใกลเคียง 

5. วัตถุประสงค 

5.1  จัดทําระบบสัญญาณ TV  ดาวเทียมชองสญัญาณ  DLTV  25  ชอง  จํานวน  25  หอง 

5.2  เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติมโดยโรงเรียนวังไกลกงัวล 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ระบบสงสญัญาณ  TV  ดาวเทียม  25  หอง 

     6.1.2  ระบบสญัญาณ DLTV  25  ชอง  และชองทั่วไปไมนอยกวา  200 ชอง 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1รับสัญญาณภาพและเสียงไดอยูในเกณฑดี 

     6.2.2  ครูและนักศึกษามีความพงึพอใจ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา  งบ     106,900  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     106,900    บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุ      86,900 

  8.2  คาแรง    20,000 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  ครูและนักเรียน นักศึกษา  ไดจัดการเรียนการสอนผาน  DLTV   จํานวน  25  หอง 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  10.2  แบบสอบถามความพงึพอใจของการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  25  หองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 8 

 โครงการ  จัดนิทรรศการ Folw  Chart  ความกาวหนาของผูเรียน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   แผนกวิชาการบญัชี 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.1  และตรงกับ

คานิยม  12  ประการ  ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง  และทางออม 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดจัดทําการเรียน-การสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  และสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   รายวิชาพิมพดีด

ไทย  ทําใหแผนกมผีลงานของนักเรียน นักศึกษา ทางแผนกจึงเล็งเห็นความสําคัญถึงผลงานของ

ผูเรียน จึงมีแนวความคิดในการจัดนิทรรศการ Flow Chart แสดงผลงนของผูเรียน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  สรางกําลังใจในการทําผลงนของนักเรียน  

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ผลงานของนักเรียน แผนกวิชาการบญัชี     จํานวน  20  ช้ินงาน 

     6.1.2  ผลงานของนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  20  ช้ินงาน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1ผลงานของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 

    6.2.2  ผลงานของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม – กันยายน 2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ      3,000  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     3,000   บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย  3,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียนมีขวัญและกําลังใจในการทําผลงาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 9 

 โครงการ  เชิญผูเช่ียวชาญรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  สาขางานยานยนต 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  และ  3  ตัวบงช้ีที่  1.3  และ  

3.12  และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง  

และทางออม 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากการเรียนในสายอาชีพนักเรียนจะเรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาที่ทางวิทยาลัย 

กําหนดสวนของประสบการณในการดําเนินงานหรือการแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียน 

นักศึกษา ยังไมมีเหตุและผล  ดังน้ันสาขางานยานยนตจึงจัดกิจกรรมเชิญผูเช่ียวชาญมาใหความรู

ความเขาใจการเรียนสายอาชีพ เพื่อใหเกิดการคิดแกปญหาเฉพาะหนาได 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถแกปญหาดวยตนเองได 

5.2  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการเรียนสายอาชีพ 

5.3  เพื่อใหนักเรียนจบแลวสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  นักเรียน นักศึกษา สาขางานยานยนต  80 คน สามารถปฏิบัติงานได 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1นักเรียน นักศึกษา เขารวมกจิกรรม 80 เปอรเซ็นต 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ      3,900   บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     3,900   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม   900  บาท 

  8.2  คาอาหารวาง   2,000  บาท 

  8.3  คาของที่ระลึก  1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา สาขางานสามารถปฏิบัติงานรวมกบัคนอื่นอยางมีความสุข 

  9.2   นักเรียน นักศึกษามีขวัญและกําลงัใจในการเรียนสายอาชีพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 10 
 

 โครงการ  ซอมบํารุงครุภัณฑในสาขางาน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    หัวหนาสาขางาน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.9   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สาขางานไดเปดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และปวส. น้ัน เพื่อใหมีครุภัณฑในการ

เรียนการสอนในสาขางาน  ทางสาขางานจงึมีแนวทางทีจ่ะซอมบํารงุครุภัณฑทีเ่พียงพอตอการใช

งานในสาขางานทุกสาขางาน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  ซอมครุภัณฑที่เสียในสาขางาน 

5.2  เพื่อมีครุภัณฑที่พรอมใชในการเรียนการสอน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  สาขางานมีครุภัณฑเพิ่มข้ึน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1  สาขางานมีครุภัณฑที่พรอมใชงาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     70,000    บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     70,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาซอมบํารุงครุภัณฑสาขางาน  70,000  บาท 

 

 



9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  มีครุภัณฑที่สามารถใชงานในการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  11 

 โครงการ     ทัศนะศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส.  ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 3  ตัวบงช้ีที่  1.3  และ 3.12  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ

ทางออม   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ไดวิวัฒนาการกาวหนา เพื่อเปนการพฒันาความรูใหแก

นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปงบประมาณ  2558  การศึกษาหาความรูในสถานประกอบการ 

เปนการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เขาใหม ไดมีโอกาสเพิม่ความรู 

ความสามารถ จากสถานประกอบการจริง กอนการเขาเรียนดานวิชาชีพ  

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูประสบการณในการทํางาน 

 5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูใหม ๆ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เขาใหม  จํานวน  80 คน 

     6.1.2  ครูผูสอนประจําสาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน  จํานวน  15 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดความรูจากสถานประกอบการจริง 

     6.2.2 สามารถนําสิง่ที่ไปศึกษาดูงานมาปรบัใชในการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานจริง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  พฤษภาคม   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน มิถุนายน  2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  20,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     20,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาเดินทาง    7,000  บาท 

  8.2  คาอาหารกลางวัน   8,500  บาท 

  8.3  คาของที่ระลึก    3,000   บาท 

  8.4  คาใชสอยอื่น ๆ   1,500  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขางานจัดการเรียนการสอน มีความรัก ความ

สามัคคีในหมูคณะและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  สังเกตการณการเขารวมกจิกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  12 

 โครงการ  ทัศนะศึกษาสปัดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   แผนกวิชาสามญั-สัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 3  ตัวบงช้ีที่  1.3  และ 3.12  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ

ทางออม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การนําผูเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนการเพิม่ประสบการณจรงิและในสัปดาหวัน

วิทยาศาสตรแหงชาติน้ัน  ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  ใหมีการจัดกจิกรรม

ดังกลาว  แผนกวิชาสามัญสัมพันธเห็นวากจิกรรมที่จัดเปนองคความรู และสถานการณจริง ทําให

เกิดผลดีแกผูเรียนในอนาคต 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและประสบการณเกิดความคิด ความสรางสรรค 

5.2  สงเสรมิใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวนตนเองไดรับประสบการณจริง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียนระดับช้ัน ปวช. /ปวส.   40 คน 

     6.1.2  ครูแผนกวิชาสามัญสมัพันธ   4  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1นักเรียน นักศึกษา จํานวน  40  คน เปนคนกาวทันเทคโนโลยี วิสัยทัศนกาวไกล  

ไดรับประสบการณตรง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     7,000     บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น     7,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คานํ้ามันเช้ือเพลิง     6,000  บาท 

  8.2  คาเอกสาร             1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  13 

 โครงการ     ทัศนะศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส.  ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

4. สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 3  ตัวบงช้ีที่  1.3  และ 3.12  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ

ทางออม     

5. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ไดวิวัฒนาการกาวหนา เพื่อเปนการพฒันาความรูใหแก

นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปงบประมาณ  2558  การศึกษาหาความรูในสถานประกอบการ 

เปนการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เขาใหม ไดมีโอกาสเพิม่ความรู 

ความสามารถ จากสถานประกอบการจริง กอนการเขาเรียนดานวิชาชีพ  

6. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูประสบการณในการทํางาน 

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูใหม ๆ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เขาใหม  จํานวน  80 คน 

  6.1.2  ครูผูสอนประจําสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  จํานวน  15 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา ไดความรูจากสถานประกอบการจรงิ 

  6.2.2 สามารถนําสิง่ที่ไปศึกษาดูงานมาปรับใชในการเรียนการสอนหรอืปฏิบัติงานจริง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  พฤษภาคม   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน มิถุนายน  2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  20,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     20,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาเดินทาง    7,000  บาท 

  8.2  คาอาหารกลางวัน   8,500  บาท 

  8.3  คาของที่ระลึก    3,000   บาท 

  8.4  คาใชสอยอื่น ๆ   1,500  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขางานจัดการเรียนการสอน มีความรัก ความ

สามัคคีในหมูคณะและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  สังเกตการณการเขารวมกจิกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  14 

 โครงการ  ประชุมโรงเรียนในเครือขาย  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  งานพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.12   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ประกอบดวยการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  

และการศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งการศึกษานอกระบบเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานสถานศึกษา  

ที่จะตองดําเนินการเพิ่มปริมาณผูเรียนใหเรียนสายอาชีพ  โดยดําเนินการจัดการศึกษารวมกับ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม,สถานศึกษาสังกัด สพฐ. , สพม. , และเทศบาล  ทั้งน้ีเพื่อเปน

การฝกทักษะทางดานวิชาชีพใหกับนักเรียน. 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสรางแรงจูงใจใหเรียนสายอาชีพของนักเรียน 

5.2  เพื่อจัดการเรียนการสสอนสายอาชีพรวมกันระหวางสถานศึกษาสังกัด  สอศ.กบั 

 โรงเรียนเครือขาย 

5.3  เพื่อฝกทกัษะทางดานวิชาชีพใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1 โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึก  จํานวน    20   โรงเรียน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1.โรงเรียนในเครือขายสงยอดเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน  ตุลาคม 2557  

  7.2  ดําเนินการตามโครงการเดือน กุมภาพันธ และ กันยายน 2558 (ดําเนินโครงการ 2 ครั้ง) 

  7.3  สรปุผลโครงการ มีนาคม และ ตุลาคม 2558 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงาน  สถานศึกษา  งบ  14,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น  14,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาเดินทาง     12,000 บาท 

  8.2  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

   โรงเรียนในเครอืขายจัดสงนักเรียนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป

การศึกษา 2558 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

    แบบสอบถาม 

    รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  15 
 

 โครงการ  ปรบัพื้นฐานความรูเพื่อการเรียนวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.1  และตรงกับ

คานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ทางตรงและทางออม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา สําหรบันักเรียน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาเรียนในภาคแรกของปการศึกษา (นักศึกษาใหม)  จําเปนจะตองมกีาร

ปรับพื้นฐานความรู เพราะนักเรียน นักศึกษา ตางคน ตางสถาบันการศึกษา ระดับความรูที่ไดรบั

มาแตละคนอาจจะมากหรือนอยแตกตางกันออกไป ดังน้ันเพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเรียน 

จึงควรมกีารปรบัพื้นฐานความรูใหกับผูเรียน.. 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ปรบัพื้นฐานความรูกอนเขาเรียนในระดับ ปวช.,ปวส. 

 5.2  เพื่อยกระดับความรูทางวิชาสามัญ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ   จํานวน  4  รายวิชา 

6.1.2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนใหม ระดับ ปวช.,ปวส.   จํานวน  4 วัน 

6.1.3 ครูผูสอนระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน     จํานวน  4 สาขางาน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ผูเรียนและครูผูสอนวิทยาลัยสารพัดชางยะลาไดปรบัพืน้ความรูและสรางความเขาใจ

อยางดีกอนเปดภาคเรียนที่  1/2558 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน  มีนาคม 2558 

  7.2  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2558 

  7.3  สรปุผลโครงการ  พฤษภาคม 2558 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงาน  สถานศึกษา  งบ  16,400  บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น   16,400   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากร  14,400 บาท 

  8.2  คาวัสดุและอุปกรณ    2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

9.1  ผูเรียนไดปรบัพื้นตนเองกอนการเรียนสายวิชาชีพ 

9.2  ผูเรียนไดมีพื้นความรูวิชาชีพและวิชาสามญั 

9.3  ครูผูสอนไดรูจักและเขาใจผูเรียนในแตละสาขามากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่16 
 

 โครงการ  ฝกอบรมการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   สาขางานไฟฟากําลัง. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 3  ตัวบงช้ีที่  1.1  ,  1.2  และ 

3.12  และตรงกับคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ทางตรง

และทางออม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ซึ่งโครงสรางหลักสูตรจัดใหมีการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพ

สาขาวิชา เพื่อใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มในรายวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ และตรง

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา          

ตัวบงช้ีที่ 3.12 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มทกัษะความรู เพิม่เติมใหกันนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส 

5.2  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลากหลายย่ิงข้ึน 

5.3  เพื่อดําเนินการตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.12 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. สาขางานไฟฟากําลัง   จํานวน  22  คน 

     6.1.2 ครูผูสอนสาขางานไฟฟากําลัง  จํานวน    3  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. สาขางานไฟฟากําลงั มีความรู ความเขาใจ 

และมีทกัษะเพิม่ในรายวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน  ธันวาคม 2557 

  7.2  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  มกราคม -  กุมภาพันธ 2558 

  7.3  สรปุผลโครงการ กุมภาพันธ 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงาน  สถานศึกษา  งบ  10,600  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น  10,600  บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากร    3,600 บาท 

  8.2  คาวัสดุและอุปกรณ.    2,000 บาท 

  8.3  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 5,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. สาขางานไฟฟากําลัง มีความรู ความเขาใจ และมี

ทักษะเพิม่ในรายวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 17 
 

 โครงการ  พัฒนาระบบทอลมในอาคาร 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบสาขางานยานยนต 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.9   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในเรื่องของระบบสงกําลังตองใชเครื่องมือผอนแรง 

ในการถอดประกอบระบบช้ินสวนของเครื่องรถ ระบบสายลมในอาคารเรียน  1,2  ตองปรับปรุง

เน่ืองจากไมสามารถใชงานไดปกติ 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อความปลอดภัยในการเรียนภาคปฏิบัติ 

 5.2  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเรียนภาคปฏิบัติ 

 5.3  เพื่อประหยัดเวลาในการเรียน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ระบบสายลมในอาคารสามารถใชงานไดตามปกติ 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักเรียน สามารถเรียนวิชาภาคปฏิบัติเร็วกวา 

     6.2.2  เกิดความปลอดภัยในการเรียนภาคปฏิบัติ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ      25,000 บาท 

          เปนเงินรวมทั้งสิ้น     25,000   บาท  ไดแก 

   8.1  ปรับปรุงระบบสายลม    25,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   อาคารเรียน 1 และ 2 มีระบบสายลมที่มปีระสิทธิภาพ 

  9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนวิชาภาคปฏิบัติอยางปลอดภัย 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  สังเกตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 18 
 

 โครงการ  พัฒนาสือ่การเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    นางนุจรี  ฮองยอง  และนายสมาน  บุกะอะ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  และ 8 ตัวบงช้ีที่  3.11 , 8.4  

และ  8.7     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สาขางานผาและเครื่องแตงกาย  และสาขางานคหกรรมบรกิาร  (ตัดผมชาย)  เปดการเรียน

การสอนมาเปนระยะเวลาหลายป  ซึ่งไดผลิตสือ่เพื่อจัดการเรียนการสอน  แตไมทันสมัยและไม

สอดคลองกบัการเรียนการสอนในปจจบุัน จึงควรใหมีการพฒันาสื่อการเรียนการสอนทีส่อดคลอง 

และทันสมัย 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสื่อการเรียนการสอนทีส่ามารถใชงานไดจริง 

5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีความรูในบทเรียนเพิ่มข้ึน 

5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาชีพและนําความรูที่ไดรับ

ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันแลประกอบอาชีพตอไป 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  สาขางานผาและเครื่องแตงกาย และสาขางานคหกรรมบริการ (ตัดผมชาย)  มีสื่อ

การเรียนการสอน  จํานวน  3  แฟม 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความสามารถในวิชาชีพและนําความรูที่ไดรบัไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพตอไป 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     10,000    บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     10,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย   10,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา มสีื่อการเรียนการสอน ครบวงจร 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 19 
 

 โครงการ  มอบวุฒบิัตรนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.12  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ทําความรวมมือกับโรงเรียนในเครือขายจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีผูเขารับการฝกอบรมประมาณ 

1,700 คน และเขารวมโครงการมอบวุฒบิัตรประมาณ จํานวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เชิดชูเกียรติผูสําเรจ็การศึกษาและประชาสมัพันธภารกจิและหนาที่อื่น ๆ ของ วิทยาลัยสารพัดชาง

ยะลาใหหนวยงานอื่นไดทราบ. 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อประชาสมัพันธภารกจิและหนาที่อื่น ๆ ของ วิทยาลัยสารพัดชางยะลาใหหนวยงาน

อื่นไดทราบ 

 5.2  เพื่อเชิดชูเกียรติใหกับผูสําเรจ็การศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1 โรงเรียนในเครือขาย  จํานวน   12  โรงเรียน 

   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(ประถมและมัธยม)  จํานวน  400 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการมอบวุฒิบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ

ภูมิใจในรายวิชาที่ไดรับความรู 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน  มกราคม 2558 

  7.2  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  กุมภาพันธ – มีนาคม 2558 

  7.3  สรปุผลโครงการ  มีนาคม 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ  12,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น  12,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุและอุปกรณ.      2,000 บาท 

   8.2  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   10,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  มีนักเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิม่ข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 20 
 

 โครงการ  ระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมวิชาตัดผมชาย 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    นายสมาน  บุกะอะ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 และ 8  ตัวบงช้ีที่  3.12   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จัดการฝกอบรมนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   ตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรเปนการตอนสนองความตองการของผูรับการฝกอบรมใหนําความรูไปใช

ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได   ดังน้ัน  เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นแนวทางในการนําความรู

ไปประยุกตผลงานใหสามารถสรางงาน  สรางอาชีพไดมากย่ิงข้ึน  จึงควรจัดใหผูรบัการฝกอบรม

ไดรับความรูจากผูเช่ียวชาญ  หรือ  ภูมิปญญาทองถ่ิน   ตามความเหมาะสม 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูประยุกตผลงานของตนเองได 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแนวทางของภูมิปญญาทองถ่ิน 

5.3 เพื่อเปนการสรางบรรยากาศในช้ันเรียน 

  5.4  เพื่อสรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษาสาขางานคหกรรมการบริการ               จํานวน   60   คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเปนอาชีพได    

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     2,000     บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     2,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทน             1,000  บาท 

  8.5  คาวัสดุ                   1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูประยุกตผลงานของตนเองได 

  9.2  เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแนวทางของภูมิปญญาทองถ่ิน 

  9.3  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศในช้ันเรียน 

  9.4  เพื่อสรางเครอืขายการจัดการอาชีวศึกษา 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ตรวจสอบ 
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 โครงการ  จัดซื้อวัสดุอปุกรณการเรียนการสอนแผนกอาหารและโภชนาการ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   แผนกอาหารและโภชนาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 และ 8  ตัวบงช้ีที่  3.9 , 3.11  

และ 8.7   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันแผนกอาหารและโภชนาการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประถม-มัธยมและ

ประชาชนทั่วไป  รวมถึงความรวมมอืกับสวนราชการในการฝกอบรมอาชีพ  วัสดุอุปกรณในการ

เรียนการสอนบางครั้งเกิดความชํารุด  และไมเพียงพอ  ตอจาํนวนกลุมผูเรียน  ทําใหผลการ

จัดการเรียนการสอนไมเกิดประสทิธิผลเต็มที่  จึงมีความจําเปนที่จะขอปรับปรุงวัสดุอุปกรณ 

เพื่อใหครบตามจํานวนกลุมผูเรียนและเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางเต็มที ่

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

 5.2  เพื่อใหไดวัสดุครบตามจํานวนกลุมผูเรียน 

 5.3  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  วัสดุอุปกรณงานครัว    4   ชุด 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1วัสดุอุปกรณครัว  เพียงพอตามจํานวนกลุมผูเรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.1.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     30,000     บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     30,000    บาท  ไดแก 

  8.1  วัสดุอุปกรณงานครัว   4  ชุด 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

  9.2   วัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ตรวจสอบ 
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 โครงการ  แขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   หัวหนาแผนกทุกแผนก 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 8  ตัวบงช้ีที่  1.1 , 1.2 , 1.3 , 

8.8 และ 3.9 และตรงกบัคานิยม  12  ประการ ขอที่  9  มีสติ  รูคิด  รูทํา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542   กําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนอยางมีคุณภาพโดยมุงเนนใหผูเรียนเปนมีผูสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเปนการ

สงเสริมนโยบาย  การใหความรูเกี่ยวกับความรัก ความสามคัคี  ในสถาบันรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนหางไกลยาเสพติดและเปนการสรางมิตรภาพระหวางคณะครูและนักศึกษา  ซึ่งในการ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  มีความจําเปนทีจ่ะตองสงเสรมิและสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรม

ตาง ๆ ย่ิงในยุคของการแขงขัน  การเรียนที่ดีเลิศเพียงอยางเดียว  อาจไมเพียงพอตอสภาพการ

แขงขันที่สูงข้ึน ดังน้ันนักเรียน  จึงตองมกีารพฒันาทางดานวิชาการและดานกิจกรรมควบคูกันไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียน – นักศึกษา ใชกระบวนการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติจรงิใน

สถานการณจริง 

 5.2  เพื่อใหนักเรียน –นักศึกษา สรางความรักความสามัคคีในคณะแผนกในสถาบันตัวเองให

แนบแนนมากย่ิงข้ึน 

 5.3  เพื่อใหนักเรียน -นักศึกษารุนพี่รุนนองไดสนิทสนมกันมากข้ึนและชวยเหลือซึง่กันและกัน 

 5.4  เพื่อใหนักศึกษาไดรูจกัแบงหนาที่การทํางานรวมกันและรูจกัใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

5.5  เพื่อสรางนิสัยอันดีงาม ในการสรางมิตรภาพ  ระหวางนักศึกษา และคร ู

5.6  เพื่อสงเสริมพฒันาความคิด  และความสามารถทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

คอมพิวเตอร 

5.7  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนทีม  การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น  การ

เสียสละเพื่อสวนรวม และการเปนผูนํา 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ในทกุหลกัสูตร   จํานวน  300 คน 

     6.1.2  นักศึกษารุนพี่เปนผูควบคุมดูแลนองสาขางาน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและทําใหรุนพี่กับรุนนองไดรูจักกันเกิด

ความสามัคคีในหมูคณะ 

     6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ  รูจักการวางแผนและปฏิบัติตามพรอม

แกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา     งบ      40,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     40,000   บาท  ไดแก 

  8.1  ดําเนินงานกิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการ       15,000  บาท 

  8.2  ดําเนินงานกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ    25,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน –นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรู  ความเขาใจในวิชาชีพมากย่ิงข้ึน 

  9.2   นักเรียน –นักศึกษา รุนพี่รุนนองมีกิจกรรมรวมกันเองกอเกิดความรกัความสามัคคีใน

หมูคณะและสถาบันตอไป 

  9.3   สถาบันไดมีประสบการณปลุกจิตสํานึก มีความเขาใจเพื่อพฒันาจิตพิสัยของผูเรียนโดย

การรวมกิจกรรมครัง้ตอไป 

  9.4  นักศึกษากลาแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจกัการทํางานเปนหมูคณะยอมรบั

การเปนผูนําผูตามที่ดี 

  9.5  นักเรียน นักศึกษา  มีการพัฒนาทกัษะความรูดานวิชาการและมีความสามัคคีในหมูคณะ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  สังเกตการณการเขารวมกจิกรรมโครงการ 
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 โครงการ  อบรมความรูดานภาษีอากร 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบแผนกวิชาการบัญชี 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 ตัวบงช้ีที่  1.1 , 1.2 และ 1.3        

ตรงกบัคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ทางตรงและทางออม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  ซึ่งในหลักสูตรดังกลาว ผูเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อ

เปนการเพิ่มพูนความรู ใหแกผูเรียน นอกเหนือจากหองเรียน ทางแผนกจึงเล็งเห็นความสําคัญของ

ความรูทางดานภาษีอากร เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา  เพื่อใหผูเรียน

สามารถย่ืนแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตไดอยางถูกวิธี 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบญัชี ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษีไดอยางถูกตอง 

5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบญัชี   ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ย่ืนแบบเสียภาษีผานทางอินเตอรเน็ตไดอยางถูกวิธี 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  14  คน 

  6.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  10 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกบัภาษีไดอยางถูกตอง 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบญัชี  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถย่ืนเสีย

ภาษีผานทางอินเตอรเน็ตไดอยางถูกวิธี 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา     งบ      6,200 บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น     6,200   บาท  ไดแก 

  8.1  คาอาหาร  24  คน X 50 บาท   1,200  บาท 

  8.2  คาอาหารวาง  24คน X 25 X 2  1,200  บาท 

  8.3  คาวิทยากร  6 ช่ัวโมง X 300 บาท  1,800  บาท 

  8.4  คาของที่ระลึก    1,000  บาท 

  8.5  คาวัสดุใชสอย    1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

   นักเรียน ไดเพิม่พูนความรูนอกเหนือจากหองเรียน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 24 
 

 โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบและติดต้ังคอมพิวเตอร 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  สาขางานอเิล็กทรอนิกส 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 ตัวบงช้ีที่  1.1 , 1.2 และ 1.3   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สาขางานอเิลก็ทรอนิกสไดเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรน้ัน ทาง

สาขางานอิเล็กทรอนิกสเห็นถึงความสําคัญในการเรือ่งของคอมพิวเตอรและมีแนวทางทีจ่ะพฒันา

ความรูและทกัษะในการประกอบและติดต้ังคอมพิวเตอรเพือ่เพิ่มความรูและทักษะใหกบันักเรียน 

นักศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกอนจบการศึกษาและกอนออกฝกประสบการณในสถาน

ประกอบการ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพิ่มความรูและทกัษะใหกบันักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร 

5.2 เพื่อทดสอบมาตรฐานนักศึกษาโดย เจาหนาที่ศูนยพัฒนาฝมอืแรงงาน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  เพื่อเพิ่มความรูและทกัษะใหกบันักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

  6.1.2  เพื่อทดสอบมาตรฐาน นักศึกษาโดย เจาหนาที่ศูนยพฒันาฝมอืแรงงาน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มข้ึนกอนจบและกอนออกฝกประสบการณในสถาน

ประกอบการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     18,000    บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     18,000    บาท  ไดแก 

 8.1  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม     12,000  บาท 

 8.2  คาวิทยากร                         2,400  บาท 

 8.3  คาวัสดุฝกอบรม         3,600  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักศึกษาไดรับความรูและทักษะในการประกอบและติดต้ังคอมพิวเตอร เพิ่มมากข้ึน 

  9.2   นักศึกษาผานการทดสอบมาตรฐานจากศูนยพฒันาฝมอืแรงงาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 25 

 โครงการ  พานักศึกษาออกฝกทักษะนอกสถานที ่

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    สาขาวิชาชางตัดผมชาย 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  4 , 8 ตัวบงช้ีที่  4.1 , 8.8 และ 8.9 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาชางตัดผมชาย  สาขางานคหกรรมการบริการ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ  ใหกับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ซึ่งการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาชางตัดผม  หากนักเรียน นักศึกษา  ฝกประสบการณภายในหองจะทําให

ผูเรียนไมสามารถแกไขปญหาในสถานการณจริงได  การออกฝกทกัษะตัดผมนอกสถานที่  จึงเปน

เรื่องจําเปนทีจ่ะสงผลใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะการตัดผมทัง้ในสถานประกอบการและ

ชุมชน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทกัษะการตัดผมจรงิ 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจและกลาในการปฏิบัติงาน 

5.3 เมื่อเรียนจบสามารถเขาทํางานในสถานประกอบการได 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาวิชาชางตัดผมชาย จํานวน 60  คน  ออกฝก

ประสบการณในสถานประกอบการและชุมชนได อยางนอย  10 ครั้ง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษาจบหลกัสูตรแลวสามารถไปประกอบอาชีพได 

  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขารับบรกิารตัดผมฟรีได 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.1.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     10,000    บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     10,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุในการออกบรกิาร   10,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับเพื่อสรางอาชีพ  สรางรายไดเลี้ยงตนเอง 

และครอบครัวในอนาคต 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 26 
 

 โครงการ     เตรียมความพรอมในการสอบ V-Net 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.4 และ 1.5   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (สทศ.) มอีํานาจหนาทีห่ลกัในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการประเมินผลศึกษาและทดสอบระดับชาติไดมีการจัดสอบ V-Net  ใหแกนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาระดับ (ปวช.)  และระดับ  (ปวส. 2)  เพื่อเปนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของ

นักเรียนระดับชาติ  และในปที่ผานมามีการทดสอบการศึกษาโดยการจัดสอบ V-Net  นักเรียน 

นักศึกษา ผลการทดสอบคะแนนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ดังน้ันเพื่อเปนการเตรียมความพรอม งาน

วัดผลและประเมินผลจงึจัดโครงการเตรียมความพรอมสอบ V-Net  ประจําป  2558 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เตรียมความพรอมในการทดสอบ V-Net ใหนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3และปวส.2 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่ 3  และนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่  2  จํานวน  86  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักเรียนไดทดสอบระดับความรูความสามารถดานเรียนสายอาชีพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     10,000     บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     10,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากรในการเตรียมความพรอม  10,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูกอนการทดสอบ V-Net 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 27 
 

 โครงการ  สอบวัดผลประเมินผล  ประจําปการศึกษา  2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  2 , 8  ตัวบงช้ีที่  2.4  และ 8.อม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตร ปวช. ปวส. ป

การศึกษา  2558  เพื่อเปนการวัดผลและประเมินผลการเรยีนตามสาระการเรียนรูของแตละสาขา

งาน และทดสอบความรู ความสามารถในการเรียน การสอน ของปการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อประเมินผลการเรียนรูปลายภาคเรียนที่  1 และ  2  ปงบประมาณ  2558 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับ  ปวช. ปวส.   

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1นักเรียน นักศึกษา ไดผานเกณฑวัดผลและประเมินผล 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ   5,000   บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น   5,000    บาท  ไดแก 

  8.1  คาถายเอกสาร  3,000  บาท 

  8.2  คาวัสดุ  อุปกรณ  2,000  บาท 

 

 



9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

     การวัดผลและประเมินผล ประจําปการศึกษา 2558  ไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

    แบบประเมินผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 28 
 

 โครงการ  สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1   ตัวบงช้ีที่  1.3   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตร  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และเพือ่ให

การเรียนการสอนเนนมาตรฐาน บุคลากรภายนอกใหการยอมรับและรับรองตอหลกัสูตรดังกลาว 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรที่ไดจัดการเรียนการสอน 

5.2 เพื่อยกระดับความรู ความสามารถในวิชาเฉพาะสาขางาน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน ระดับ ปวช. 3  และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2  ทุกแผนกวิชา 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา ไดทดสอบวัดความรู ความสามารถในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     2,575 บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     2,575  บาท  ไดแก 

  8.1  นักเรียน   (54  คน x25 บาท)      1,350  บาท 

  8.2  ครู  (9 คน x25 บาท)          225  บาท 

  8.3  คาวัสดุ อุปกรณ 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา  ไดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 29 
 

 โครงการ  ศึกษาดูงานระบบทวิภาคี 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 3  ตัวบงช้ีที่  1.2  และ 3.12  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ ขอที่  4  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ

ทางออม     

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่   วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปดการเรียนการสอนหลกัสูตร  ปวช. ปวส.  ระบบทวิ

ภาคี  ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพในภาคเรียนที่ 2  ปงบประมาณ  2556  เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนระบบทวิภาคีไดมีประสิทธิภาพในการบรหิารระบบทวิภาคี   ทางงานทวิภาคี  จึง

เห็นควรการจัดการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี เพือ่ใหเปนแบบในการบรหิารจัดการในระบบทวิภาคี

โดยไมขัดของ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหครูและผูเกี่ยวของระบบทวิภาคีเพื่อเกิดผลสมบรูณทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน

ระบบทวิภาคี 

5.2 เพื่อใหการจัดการของระบบทวิภาคี  ปวช. ปวส. ไดถูกตอง 

5.3 ครูฝกในสถานประกอบการ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ครูผูเกี่ยวของระบบทวิภาคีวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   10  คน 

     6.1.2  ครูฝกในสถานประกอบการ     4  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1  มีเขารวมกิจกรรม  80 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     19,270    บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น     19,270    บาท  ไดแก 

  8.1  เบี้ยเลี้ยง    6,720  บาท 

  8.2  นํ้ามัน    5,000  บาท 

  8.3  คาของที่ระลึก   3,000  บาท 

  8.4  คาที่พัก    4,550  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา  ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สังเกต 

  10.2  ติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 30 
 

 โครงการ  อบรมการจัดทําแผนการฝกอาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 2  ตัวบงช้ีที่  1.2  และ 2.2  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  เปดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบทวิ

ภาคี  ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ออกฝกอาชีพในภาคเรียนที ่ 2/2557  น้ัน เพื่อการจัดการเรียน

การสอนระบบทวิภาคี  ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงเห็นควรจัดอบรมใหความรูแก

ครูผูสอน ครูฝกในสถานประกอบการและผูเกี่ยวของ  ในการเรียนแผนการฝกอบรม 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี  เกิดผลสมัฤทธ์ิที่มีคุณภาพตามที่สถาน

ประกอบการตองการ 

5.2  เพื่อใหครูผูสอน  เกิดองคความรูในการเรียนแผนการฝกอาชีพ 

5.3  เพื่อใหแผนการฝกอาชีพเปนไปในทิศทางเดียวกันและถูกตอง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  ครูผูสอนวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   จํานวน  15  คน 

      6.1.2  ครูฝกในสถานประกอบการ   จํานวน  5  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1  มีเขารวมกิจกรรม  80 เปอรเซ็นต 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     1,800    บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     1,800    บาท  ไดแก 

  8.1  คาวิทยากร   600  บาท 

  8.2  คาจัดทําเอกสาร  1,200  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  ครูผูสอนและครูฝกในสถานประกอบการไดรับองคความรูและสามารถทําแผนการฝกอาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 31 
 

 โครงการ     กิจกรรม  5  ส 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ    สาหัวหนาแผนกทุกแผนก 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 , 6 ตัวบงช้ีที่  3.4  และ 6.2  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สาขางานอเิลก็ทรอนิกสไดจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสะอาดของสาขางานจึงไดจัดทําโครงการ 5 ส ข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรวมกันดําเนินโครงการ  5  ส  ในสาขางาน 

5.2  เพื่อใหครูและนักเรียน นักศึกษา มีความใกลชิดมากข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการ 5 ส  จํานวน  60  คน 

  6.1.2  สาขางานมีบรรยากาศที่ดีข้ึน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบมากข้ึน 

  6.2.2  สาขางานมีบรรยากาศที่ดี 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     7,000    บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     7,000    บาท  ไดแก 

 8.1  คาตอบแทนวัสดุใชสอย   5,000  บาท 

 



9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส  มีบรรยากาศที่ดี 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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 โครงการ  จัดการเรียนการระบบทวิภาค ี

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 และ 2  ตัวบงช้ีที่  1.1  , 1.2         

และ 2.5      

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ต้ังแตป  2556  ซึ่งจะมี

นักเรียน นักศึกษา   ออกฝกงานในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2557  และภาคเรียนตอ ๆ  ไป   

ดังน้ันทางอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เห็นควรใหมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองและทําใหการเรียน

การสอน/ฝกอาชีพ เกิดประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  กิจกรรมปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศ  นิเทศ   สัมมนา

และประเมินผลผลครึ่งภาคเรียนและปจฉิมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพที่สถานประกอบการตองการ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1นักเรียน นักศึกษา สําเรจ็การฝกอาชีพ   100  เปอรเซ็นต 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

  7.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม-กันยายน   2558 

  7.1.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2558 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก    งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ     13,170    บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     13,170    บาท  ไดแก 

  8.1  ปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษา      9,500  บาท 

  8.2  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา       1,075  บาท 

  8.3  ปจฉิมนิเทศ                            1,075  บาท 

  8.4  สัมมนาฝกงาน                        1,520   บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูสามารถผูปฏิบัติงานไดตามที่สถานประกอบการ

ตองการ 

  9.2   การเรียนการสอนทวิภาคีเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  รายงานโครงการ 
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 โครงการ  บริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผูเรียน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบสาขางานผาและเครื่องแตงกาย 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกนัคุณภาพภายในมาตรฐานที่  8  ตัวบงช้ีที่  8.8 , 8.9  และ  8.10 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น   จะเนนดานทักษะใหผูเขารบัการฝกอบรมนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันและไปประกอบอาชีพ เพื่อการนําทักษะของผูเขารับการฝกอบรมใหมีความชํานาญ

มากย่ิงข้ึน  และเปนการฝกตามสภาพจริง ซึง่ผูเขารบัการฝกอบรมตองพบหลังจากสําเร็จการ

ฝกอบรมการบริการวิชาชีพ เปนอีกทางหน่ึงซึง่สามารถสนับสนุนใหผูเขารบัการฝกอบรมมทีักษะ

เพิ่มข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาทกัษะดานวิชาชีพ 

5.2  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมอืปฏิบัติงานผานกระบวนการเรียนรูในสถานการณจริง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  ผูเขารับการฝกอบรมแผนกผาและคหกรรมการบรกิาร ไมตํ่ากวารอยละ  80  เขา

รวมโครงการ 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1ผูเขารับการฝกอบรมไดเพิม่ทักษะมากข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ประสานขอมลูหนวยงาน /สถานศึกษา  

  7.2  ขออนุมัติโครงการ ดําเนินโครงการ  20  พฤศจิกายน  2557 

  7.3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ   30  ส.ค.  58  สถานที่หนวยงานราชการ หนวยงาน

สังกัดทองถ่ินใน อ. เมือง จ. ยะลา 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ      10,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น     10,000   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนใชสอย    10,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทกัษะในดานวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

  9.2   ผูเขารับการฝกอบรมมีทกัษะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.2  สรุปผลการดําเนินงาน 
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 โครงการ  พัฒนาความรูและทักษะในสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   สาขางานผาและเครื่องแตงกาย 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 , 8  ตัวบงช้ีที่ 3.12 8.5 , 8.8 , 8.9 

และ  8.12 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การฝกอบรมอาชีพ   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  กลุมประชาชนทั่วไปโดยสวนใหญ นักเรียน 

นักศึกษา  ที่สมัครเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  และประกอบอาชีพ   

ดังน้ัน  นักเรียน นักศึกษา ก็ควรจะไดศึกษาหาความรูนอกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะ

ไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานของสถานประกอบการ ตลอดจนคุณภาพของผลงาน นํามา

เปรียบเทียบกันและปรบัปรุงพฒันางานของตนเองใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานในสถานประกอบการ 

 5.2  เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทกัษะเพิม่ข้ึน 

 5.3  เพื่อใหนักศึกษา ไดนําความรูมาพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ครูและบุคลากรจํานวน  6  คน เขารวมโครงการ 

   6.1.2  ผูเขารับการฝกอบรมแผนกผาและแผนกคหกรรมบริการ  จํานวน  40  คน           

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1ครูและบุคลากรนําความรูมาปรับปรงุและพัฒนางานตนเอง 

     6.2.2  ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูและประสบการณมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ประสานขอมลูหนวยงาน /สถานศึกษา 

  7.2  ขออนุมัติโครงการดําเนินโครงการ1 ม.ค.-31 ส.ค. 58 

  7.3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ    

  7.4  กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนตัดเสื้อและเสรมิสวยนิรันธรรมรัตน อ. หาดใหญ จ. สงขลา 

  7.5  กิจกรรมฝกงานในสถานประกอบการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานของสถานศึกษา    งบ      16,640  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     16,640   บาท  ไดแก 

  8.1  คาของที่ระลึก    1,000  บาท 

  8.2  คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา  40  คน x 180  =  7,200  บาท 

  8.3  คาเบี้ยเลี้ยงคร-ูบุคลากร  6  คน x 240  =  1,440  บาท 

  8.4  คานํ้ามันเช้ือเพลิง 7,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   ผูเขารับการฝกอบรมไดฝกทักษะและรบัความรูเรื่องกระบวนการทํางานของสถาน

ประกอบการ 

  9.2   ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพฒันางานตนเองใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.2  สรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการ  ฝกอบรมใหการประยุกตใช Microsoft Office 2013  ประจําปการศึกษา  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   แผนกคอมพิวเตอร/คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 , 8  ตัวบงช้ีที่ 3.10 และ 8.6 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลามีการนําเครื่องคอมพิวเตอรใชงานประจําสาขางาน  แผนกวิชา  

งานสํานักงาน เปนประจําทุกวัน แผนกคอมพิวเตอรไดเห็นถึงประโยชนของการนําซอฟตแวร 

Microsoft office 2013  มาประยุกตใชกับงานของแตละงาน รวมถึงเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีซอฟตแวรใหมๆ  มาเสริมทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อใหบุคลากร มีความรู ความสามารถใชซอฟตแวรในการปฏิบัติหนาที ่

  5.2  เพื่อใหบุคลากร ไดเพิ่มความสามารถและเสริมสรางประสบการณ 

  5.3  เพื่อบุคลากรฝกอบรมเสร็จแลวสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานของตนเองไดดีข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  30 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรที่ฝกอบรมจบแลวสามารถประยุกตใช Microsoft Office 2013 กับงานของ

ตนเองได 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  ดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูกับบุคลากร  เดือน พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 

2558  ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ  10,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น   10,000  บาท   

 8.1ขออนุญาตดําเนินโครงการ  

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา สามารถนําความรูไปพัฒนางานของตนเองใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  36 

 โครงการ     สอนซอมเสรมิเพิม่ความรูแกผูเรียน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่   1.1  และ 1.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงที่จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  เปนหลักสูตรที่พัฒนาและสรางผูเรียนมี

เปนผูประกอบการ  หรือชางในอนาคต  ดังน้ันการสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพดานวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน  

ลวนแตเปนเรื่องที่ดีตอตัวผูเรียนรวมถึงสถานศึกษาดวย  ดังน้ันการสงเสรมิใหมีการสอนซอมเสริม

ในทุก  ๆ  รายวิชาที่ ดําเนินการจัดการเรียนการในทุก ๆ หลักสูตรยอมสงผลตอประสิทธิภาพการ

เรียนรูทั้งสิ้น 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริม  ยกระดับ พัฒนาทกัษะความรู ความสามารถ ใหผูเรียนไดมีศักยภาพดาน

การเรียนวิชาชีพที่สูงข้ึน 

5.2  เพื่อเปนการสรางนักประกอบการ หรือชางฝมือในอนาคตที่มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  ไดเรียนรู  เขาใจดานการเรยีนวิชาชีพที่มากข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน  จํานวน  200  คน 

      6.2  เชิงคุณภาพ 

     เพื่อยกระดับ ทักษะ ความรู ความสามารถดานการเรียนวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการดําเนินการสอนซอมเสรมิ   

  7.2  สํารวจความตองการหรือความจําเปนในการสอนซอมเสริม 

  7.3  ดําเนินการสอนซอมเสริม  เดือน  ตุลาคม  -  เมษายน  2558 

  7.4  ประเมินผลการสอนซอมเสริมตามรายวิชา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ  5,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น    5,000   บาท  ไดแก 

   5.1  คาตอบแทนใชสอย  5,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1  นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรู เขาใจการเรียนวิชาชีพที่มากข้ึน 

  9.2  สถานศึกษาไดผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีศักยภาพดานวิชาชีพ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  ประเมินผลจากการสอนซอมเสริม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  37 

 โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่   6.4  ตรงกับคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  10  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในวิทยาลัยฯ 

โดยสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผูบริหารของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  นําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช จนสงผลดีตอบุคลากรเหลาน้ัน   วิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําโครงการ

ตอเน่ือง  และจะพัฒนาศูนยเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยฯ หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ   ใน

วิทยาลัยฯ  ใหสามารถถายทอดหลักคิดและเสริมสรางชีวิตพอเพียง แกบุคลากรวิทยาลัย นักเรียน 

นักศึกษา  

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเผยแพรแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  แกบุคลากร 

5.2  เพื่อระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา มารวมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง

ในสถานศึกษา 

5.3  เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา  ตามหลกัแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     เผยแพรแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ  นักเรียน 

นักศึกษา และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวา  100  คน 

     พัฒนาแหลงเรียนรูเกี่ยวกบัหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงใหวิทยาลัยฯ  

 ไมตํ่ากวา  1 แหลง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ทําใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ  นักเรียน นักศึกษา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  6.2.2  วิทยาลัยฯ เปนแหลงเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  สรางความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝาย

ในสถานศึกษา และผูเรียน 

  7.2  จัดทําแผนงาน โครงการ การบรหิารจัดการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

  7.3  ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  เดือน  

มีนาคม   2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.4  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

  7.5  ประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา  ที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ    16,800  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น     16,800   บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม   3,600  บาท 

  8.2  คาอาหารวางและคาอาหารกลางวัน   10,200 บาท 

  8.3  คาเอกสาร   3,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   บุคลากรของวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรภายนอก นอมนําหลักปรัชญา

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนไมนอยกวา 100  คน 

  9.2   วิทยาลัย เปนแหลงถายทอดหลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แกชุมชนสังคม  

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  38 

 โครงการ     พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  2  ,  8  ตัวบงช้ีที่   2.1  และ 8.2   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรม  จําเปนตองใหทันสมัยและตรงกับความตองการ

ของชุมชนและสถานประกอบการและผูสนใจทั่วไป   ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนและการ

ฝกอบรมจึงตองพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย  ตรงกับความตองการสถานประกอบการ 

5.2  เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย  ตรงกับความตองการของชุมชน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  สาขางานมีหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการจํานวน 3 รายวิชา 

     6.1.2  สาขางานมีหลักสูตรการฝกอบรมทีส่อดคลองกบัความตองการของชุมชน             

จํานวน  5 รายวิชา 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 สาขางานมีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

     6.2.2 สาขางานมีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาตรงตามความตองการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบัแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  7.2  สํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

  7.3  รวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา  เดือน  เมษายน  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.4  ทดลองใชหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  เดือน  เมษายน  -  พฤษภาคม  2558  

  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.5  ประเมินหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา    งบ  1,000  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น   1,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย  1,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1   สาขางานมีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

  9.2   สาขางานมีหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ตรงตามความตองการของชุมชน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  ประเมินผลหลกัสูตรที่นําไปใช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายพัฒนากิจการ  
นักเรียน  นกัศึกษา 



โครงการที่  1 
 

 โครงการ  ประชุมผูปกครอง 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  นางจริยา  สุวรรณชาตร ี/งานครูทีป่รึกษา ฝายพฒันากจิการฯ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.4  และ  3.7 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา    ไดเปดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทั้งน้ี เพื่อเปนการเตือนใหผูเรียนทีผ่ลการ

เรียนตํ่าไดพยายามพฒันาปรับปรงุตัวใหดีข้ึน กอนที่จะถูกรีไทร น้ัน ดังน้ัน งานครูทีป่รึกษา เห็น

ควร จัดทําโครงการเตือนกอนรีไทรข้ึน  เพื่อเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อรักษาจํานวนผูเรียนของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาจบไปอยางมีคุณภาพ 

     5.3  เพื่อเพิ่มจํานวนผูจบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     5.4  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ผูเรียนจบการศึกษาจากวิยาลัยสารพัดชางยะลา มีคุณภาพเปนที่ตองการของสถาน

ประกอบการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  สํารวจขอมูล /ระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.2  จัดประชุม  /เดือน กุมภาพันธ  2558/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  ดําเนินการ  /เดือน มีนาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  สรุปประเมินผล /เดือน มีนาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงาน  ผลิตผลิต  ปวช.  สถานศึกษา  งบ  5,000  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น  5,000  บาท  ไดแก 

  8.1  วัสดุ – อุปกรณ 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  จํานวนผูจบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดชางยะลาเพิม่จํานวนมากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

  



โครงการที่  2  

 โครงการ เย่ียมบานศิษยรัก 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ นางจริยา สุวรรณชาตร ี/งานครูที่ปรึกษา ฝายพฒันากิจการฯ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.7   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

      ตามที่ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา    ไดเปดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขางานยานยนต  สาขางาน

ไฟฟากําลังและสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร    น้ัน  งานครูที่ปรึกษา  เห็นควรจัดโครงการเย่ียม

บานศิษยรัก  โดยครูที่ปรึกษาของทุกแผนกทุกช้ันปออกเย่ียมบานนักเรียน นักศึกษา   เพื่อใหรูจัก

และเขาใจการดําเนินชีวิต สภาพครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  มาก

ย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหรูจักบานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     5.2  เพื่อใหเขาถึงและเขาใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     5.3  เพื่อเปนการสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกบัวิทยาลัย  

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ทกุแผนก ของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครูที่ปรึกษาเขาถึงและเขาใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูปกครองกับวิทยาลัย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน มกราคม 2558 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

  7.2  ขออนุมัติโครงการ/เดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ  2558/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ  /เดือน กุมภาพันธ 2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  ดําเนินการตามโครงการ /เดือน มีนาคม ถึง เดือน กันยายน  2558 /บานพัก นร.นศ  

     7.5  สรุปประเมินผล/ เดือน มีนาคม 2558/ วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 



 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  20,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น  20,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย    

      8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  ครูที่ปรึกษาทุกทานเขาถึงและเขาใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความเขาใจและ

ความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับวิทยาลัย 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

     

  



โครงการที่  3 
 

 โครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  และมาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  1.8  

และ  3.7  และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  9  มีสติ  รูคิด  รูทํา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหอยางมีคุณภาพสนองนโยบายของรัฐ

และของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใหมสามารถปฏิบัติที่

เหมาะสมอันจะเปนการสงเสริมสนับสนุนความสําเร็จของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จึงควร

จัดปฐมนิเทศ 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  

กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

  5.2  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใหมและผูปกครองไดทําความรูจักกับผูบริหาร บุคลากร  

หนวยงานของวิทยาลัย ฯ ที่ตองติดตอเพื่อขอความชวยเหลอืในระยะแรก 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1นักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2558     จํานวน  220  คน 

       6.1.2นักศึกษาใหมหลักสูตร ปวช, ปวส.ประจําปการศึกษา 2558    จํานวน     1  ครั้ง/ป 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1นักเรียนนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรบัทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ 

และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ /เดือน พฤษภาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤษภาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.5  ดําเนินโครงการ /เดือน พฤษภาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 



     7.6  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน มิถุนายน  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  3,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น   3,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  นักเรียน นักศึกษามีการเตรยีมตัวเตรียมใจที่ดีกอนเขาสูระบบการเรียน การสอน 

 9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถติดตอ และใชบริการจากบคุคลหรือหนวยงานของวิทยาลัย

อยางถูกตอง นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมของวิทยาลัยได 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

     

  



โครงการที่  4 

 โครงการ  ปจฉิมนิเทศผูสําเรจ็การศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.8  และตรงกับคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  9  มีสติ  รูคิด  รูทํา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                         

จากจะมีความรูในวิชาชีพแลว ยังจะตองมีความรูและขอมูลในดานการศึกษาตอและการกาวเขาสู

โลกของอาชีพหรือการทํางาน  เชน  การหางาน  การรับสมัครงาน  และการปรับปรุงตนเองให

สอดคลองกับวิชาชีพที่เรียน การปจฉิมนิเทศจึงเปนวิธีการใหขอมูลตาง ๆ ดังกลาวเบื้องตนที่จะ

ชวยใหนักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ การทํางานและการปรับตัวเขากับงานอาชีพได

ตอไป 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดทราบขอมูลเปนแนวทางในการเลือก

 ศึกษาตอ 

  5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลอืกเขา ทํางานใน

 สถานประกอบการตอไป 

  5.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและปรบัปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป          

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1นักศึกษาหลกัสูตรปวช.  ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา  

จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดทราบขอมลูเปนแนวทางในการเลอืกศึกษาตอ 

 6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขาใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลือกเขา ทํางานในสถาน

ประกอบการ 

  6.2.3  นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและปรบัปรุงตนเองใหเขากับสภาพสงัคมได 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ/เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ/เดือน กุมภาพันธ  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  ดําเนินโครงการ /เดือน กุมภาพันธ  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.5  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน มิถุนายน  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  6,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น  6,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  นักศึกษาหลักสูตร ปวช.  ปวส. นักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา  จํานวน  1 ครั้ง/ป 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

  10.1  สังเกตจากผูเขารวมโครงการ 

      10.2  แบบการประเมิน 

     

  



โครงการที่  5 

โครงการ  สํารวจผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทํา  หรอืประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป   

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.8    สอดคลองและ

ตรงกบัคานิยม  12  ประการ  ขอที่  9  มีสติ  รูคิด  รูทํา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในทุกปการศึกษาจะมีผูสําเร็จการศึกษาออกไปแลวสามารถศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ผูสําเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน ๆ  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาจึงเปนวิธีการที่จะทําให

ไดขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเปนการใหความชวยเหลือผูสําเร็จ

การศึกษา ตามนโยบายของ สอศ.ขอ 6  การสรางเครือขายพันธมิตรระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ ดานการจัดการศึกษาภายใตหลักการ “ผูใชรวมคิด ผูผลิตรวมกําหนด” 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อจะไดระบุขอมลูนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา 

 5.2  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับนักศึกษาในแตละรุน 

 5.3  เพื่อศึกษาปญหาสาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีใหความชวยเหลือ

และนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 5.4  เพื่อนําขอมูลมากําหนดรูปแบบดานความตองการแรงงานในสถานประกอบการนํามา

ปรับการเรียนการสอนใหตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาน

ประกอบการ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ติดตามผูสําเรจ็การศึกษาได  80%  

6.1.2  ติดตามขอมูลการมีงานทําและศึกษาของนักศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงคความ

พอใจของสถานประกอบการดานการจางแรงงานในสายอาชีพ 

 

 



   6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ทราบขอมูลแนวทางการศึกษาตอและประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาและผูมีงานทํา 

6.2.2  นายจางและผูประกอบการพงึพอใจในลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาทีส่ําเร็จ

การศึกษาและมีงานทําในสถานประกอบการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤศจิกายน  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  ดําเนินโครงการ/ระหวางเดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือน ธันวาคม 2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  2,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 บาท  ไดแก 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  เพื่อจะไดระบุขอมลูนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาศึกษาตอหรือมีงานทํา 

 9.2  เพื่อศึกษาปญหาสาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีใหความชวยเหลือ 

9.3  เพื่อนําขอมูลมากําหนดรูปแบบดานความตองการแรงงานในสถานประกอบการนํามา 

ปรับการเรียนการสอนใหตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาน

ประกอบการ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลโครงการ 

     

  



โครงการที่  6 

 โครงการ  แนะแนวสัญจร ประจําป 2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.4   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเผยแพรขอมูลขาวสารหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกตองและเปนในทิศทางเดียวกนัของ

วิทยาลัยฯ  มีความจําเปนและสําคัญที่สุดที่ทําใหนักเรียน ผูปกครอง ครู-อาจารย และประชาชน

ทั่วไป ตามโรงเรียนและชุมชนตางๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เผยแพรขอมลูขาวสารของวิทยาลัยฯ 

  5.2  เพื่อใหบุคคลและประชาสมัพันธทั่วไปรูจักวิทยาลัยฯ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  จัดออกแนะแนวสัญจร  จํานวน 10 แหง 

    6.2  เชิงคุณภาพ 

 ผูเขารวมโครงการทราบนโยบายการรบับุคคลเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ ทราบแนวปฏิบัติในการ

รับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง รูจักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลาเพิ่มมากข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

  7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน ธันวาคม 2557 /วิทยาลยัสารพัดชางยะลา 

      7.4  ดําเนินโครงการ/ระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ  2558/พื้นที่จังหวัดยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  30,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย 

  8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรบั 



     9.1  ผูเขารวมโครงการทราบนโยบายการรบับุคคลเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ  

     9.2  ผูเขารวมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  

     9.3  ผูเขารวมโครงการรูจกัหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลาเพิ่มมากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลโครงการ 

      10.2  แบบประเมินผลโครงการ 

     

  



โครงการที่  7  

 โครงการ  ฝกอบรมอาชีพ  108  อาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  และ 4  ตัวบงช้ีที่  1.2  และ  4.1 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดมีสวนรวมในการ

ฝกอาชีพใหแกประชาชนทั่วไปโดยมีความหลากหลายในรายวิชาครอบคลุมความตองการของ

ประชาชน  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ  

เพื่อใหประชาชนนําความรูที่ไดไปสรางงาน  สรางอาชีพ  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  เพื่อชีวิตความ

เปนอยูที่ข้ึน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 5.2  เพื่อฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  3  ช่ัวโมง  ใหกับประชาชนทั่วไป 

 5.3  เพื่อใหประชาชน  นําความรูที่ได  ไปสรางงาน  สรางอาชีพ  ลดรายจาย  เพิ่มรายได 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1ฝกอบรม     จํานวน     5  ครั้ง/4  รายวิชา 

 6.1.2ฝกอบรมใหแกเยาวชน   จํานวน  300  คน 

    6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ประชาชนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได  และมีชีวิตเปนอยูที่ข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557 

      7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม2557  

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.4  ดําเนินโครงการ /เดือนพฤศจิกายน 2557เดือน กันยายน  2558 /พื้นที่จงัหวัดยะลา  

 และจงัหวัดใกลเคียง 

     7.5  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  50,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น  50,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุ 

  8.2  คาใชสอย 

      8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1  ประชาชนสามารถนําความรูที่ได  ไปใชในชีวิตประจําวัน  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  เพื่อ

ชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

  10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

  10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  8 

โครงการ  ตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.10 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดใหความสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของครูและบุคลากร

ทางศึกษา ในการทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติจะตองมี

สุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

วิทยาลัยฯ จึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหครูและบุคลากรทางศึกษาทุกคน ไดรับการตรวจสุขภาพ  

5.2  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลรกัษาสุขภาพ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ เขารวมตรวจสุขภาพ ไมตํ่ากวา               

จํานวน 30 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เขารบัการตรวจสุขภาพ 

รอยละ 90 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  ตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2557 – 30 กันยายน 2558  ณ ศูนยสุขภาพผูสงูอายุ โรงพยาบาลศูนยยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก       -   งบ  -  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  -  บาท  ไดแก 

 8.1  สํารวจผูเขารวมโครงการ 

 8.2  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.3  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 



 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานตามโครงการ 

  8.5.1 ตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   งบประมาณ  -  บาท 

  8.6 รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดรับการตรวจสุขภาพทุกคน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.2  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.3  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  



โครงการที ่ 9 

โครงการ  จัดทําประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.6  และ  3.7 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการขับข่ีจักรยานยนตและ

อุบัติเหตุตางๆ จึงไดจัดทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักเรียน นักศึกษา เปนประจําทุกป เพื่อให

นักเรียน นักศึกษาไดรับความสะดวกในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเหลาน้ัน 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อใหความรู ความเขาใจแกนักเรียน นักศึกษา ในการทําประกันอุบัติเหตุ  

  5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับสวัสดิการในการทําประกันอุบัติเหตุ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ทําประกันอุบัติเหตุ ไมตํ่ากวา        

จํานวน  60  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ทําประกันอุบัติเหตุ รอยละ 90 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  จัดทําประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 

กันยายน 2558      ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  -  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  -  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

  8.4  จัดทําประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา งบประมาณ  -  บาท 

  8.4  รายงานผลการดําเนินงาน 



9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีความรูความเขาใจในการทําประกัน 

  9.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดทําประกันอุบัติเหตุ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.2  รายงานผลการดําเนินการใหสถานศึกษาทราบ 

   

  



โครงการที่  10 

โครงการ  จัดซื้อยาเวชภัณฑ  ประจําปงบประมาณ 2558   

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.11 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) เปดในสาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลัง สาขา

งานเช่ือมฯ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขณะการปฏิบัติงาน งาน

สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงมีความจําเปนจัดซื้อยาเวชภัณฑ 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อปฐมพยาบาลนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเบื้องตน 

 5.2  เพื่อใหหองพยาบาลมียาเวชภัณฑไวสําหรับบริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาอยาง เพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน  62  คน 

   6.1.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จํานวน 300 คน           

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดรับ  

 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  จัดซื้อยาเวชภัณฑ  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2558  ณ  หองพยาบาล

 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ  5,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  5,000  บาท  ไดแก 

 8.1  สํารวจยาเวชภัณฑ 

 8.2  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

  8.4  จัดซื้อยาเวชภัณฑ งบประมาณ  5,000  บาท 

  8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนและ

ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจบ็ 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.2  รายงานผลการดําเนินการใหสถานศึกษาทราบ 

   

 

 

     

  



โครงการที ่ 11 

โครงการ ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ ศาสนาและเทิดทนูพระมหากษัตริย  

 ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝายพัฒนากจิการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  16.1  ตรงกับคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  1 มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในสังคมไทยปจจุบัน  ไดมีวิวัฒนาการ  และไดนําวัฒนธรรมชาวตะวันตก  มาใชในสังคมสมัย

น้ี  ทําใหคนไทยสวนใหญลืมเหตุการณที่สําคัญตามประวัติศาสตรชาติไทย  และวันสําคัญอื่นๆ  

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย  และสอนใหชาวไทย

ระลึกถึงบรรพบุรุษ  เหตุการณที่สําคัญที่เกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล  รวมทั้งเปนการกลอมเกลาจิตใจ

ใหดีงามและมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย   

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  เขารวมกิจกรรมการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5.2  เพื่อสงเสริมใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  มีความจงรักภักดี

ตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เปนพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมไมตํ่ากวา  

 จํานวน  30  คน 

  6.1.2  ครู บุคลากรทางการศึกษารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน  30  คน  

  6.1.3  นักเรียน นักศึกษาที่เปนพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมไมตํ่ากวา จํานวน    5  คน                        

  6.1.4  นักเรียน นักศึกษารวมกจิกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน  40  คน        

 

 

                         



 6.2  เชิงคุณภาพ 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มจีิตสํานึกใหมีความจงรกัภักดีตอชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  กิจกรรมวันปยมหาราช  วันที่  23  ตุลาคม  2557  ณ  สนามโรงพิธีชางเผือกยะลา 

 7.2  กิจกรรมวันพอแหงชาติ  วันที่  4  และ วันที่  5  ธันวาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัด

ชางยะลา และศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

  7.3  วันระลึกของรัชกาลที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม  2558 ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา  

  7.4  วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2558  ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา  

 7.5  วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558              

ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

  7.6  วันฉัตรมงคล วันที่  5 พฤษภาคม 2558  ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

 7.7  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  วันที ่11 และ วันที่  12 สิงหาคม 2558                               

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา และศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

 7.8  กิจกรรมทางศาสนา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558                                 

ณ  พื้นที่จังหวัดยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  10,500  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  10,500  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  กิจกรรมวันปยมหาราช(ตกแตงพวงมาลา)   งบประมาณ  8,000 บาท 

   8.4.2  กิจกรรมวันพอแหงชาติ     งบประมาณ    500  บาท 

   8.4.3  วันระลึกของรัชกาลที่ 3(พานดอกไมสด)   งบประมาณ    500  บาท 

   8.4.4  วันจักรี (พานดอกไมสด)     งบประมาณ    500  บาท 

   8.4.5  วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พานดอกไมสด)  

 งบประมาณ    500  บาท 

   8.4.6  วันฉัตรมงคล     งบประมาณ       -    บาท 

   8.4.7  กิจกรรมวันแมแหงชาติ   งบประมาณ    500  บาท 

   8.4.8  กิจกรรมทางศาสนา   งบประมาณ       -    บาท 



  8.5 รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกจิกรรมฯ  เพื่อแสดงความ

จงรกัภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานเกณฑรอยละ 60 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  12 

โครงการ  สงเสรมิประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจําปงบประมาณ 2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.1 และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  โดยสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษาในระดับเยาวชน 

ดังน้ันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ปลูกฝง

จิตสํานึกของชาวไทยที่จะตองอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป  ประกอบดวย  

กิจกรรมวันเขาพรรษาไดมีประเพณีหลอเทียน ประเพณีสมโภชเทียน และการถวายเทียนพรรษา 

และประเพณีวันลอยกระทง  เปนตน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา  เขารวมกิจกรรม

อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

5.2  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทําความดี และมีจิตใจ

ที่ออนโยน 

5.3  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูสบืไป 

5.4  เขารวมประกวดตนเทียนพรรษา  ประเภทความคิด 

5.5  เขารวมประกวดกระทงใหญ  ประเภทความคิด 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เปนพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมไมตํ่ากวา 

 จํานวน  30  คน    

 6.1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เปนพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมไมตํ่ากวา            

จํานวน  10  คน  

  6.1.3  ตกแตงตนเทียนพรรษา   จํานวน   1   ตน 



  6.1.4  ตกแตงกระทงใหญ  จํานวน   1   กระทง         

  6.2  เชิงคุณภาพ 

  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เปนพุทธศาสนิกชน ชวยกันสงเสริม

ประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมไทย  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  กิจกรรมหลอเทียนพรรษา  เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558   

 ณ ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา  

  7.2 กิจกรรมตกแตงเทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558  

 ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

  7.3  กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558   

 ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา   

  7.4  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558   

 ณ  วัดเวฬุวัน  จังหวัดยะลา   

  3.5  กิจกรรมตกแตงกระทงใหญ  วันที่  5  พฤศจิกายน  2557   

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

  7.2  เขารวมประกวดกระทงใหญ วันที่  6  พฤศจิกายน  2557   

 ณ  สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ยะลา 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  18,000 บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  18,000  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  ตกแตงตนเทียนพรรษา งบประมาณ  8,000  บาท 

   8.4.2  ตกแตงกระทงใหญ  งบประมาณ  10,000  บาท 

  8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 



 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมฯ  เพื่ออนุรกัษ

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผานเกณฑรอยละ 60 

  9.2  เขารวมประกวดเทียนพรรษา  ประเภทความคิดและไดรับรางวัล 

  9.2  เขารวมประกวดกระทงใหญ  ประเภทความคิดและไดรบัรางวัล 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่  13 

โครงการ  กจิกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ 2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.3  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  2  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  ขอที่  5  รักษาวัตธรรมประเพณีไทย และขอที่  

6  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา กําหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  รวมกับจังหวัดยะลา  

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถานศึกษาตางๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดยะลา  และได

จัดกิจกรรมข้ึนเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ไดแสดงความเปนผูนํา กลาแสดวออก 

สงเสริมระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการบริการดานการตัดผมชาย และมอบความสนุกสนาน

ใหกับนองๆ ที่มารวมกิจกรรม 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีน นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

5.2  เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดยะลา 

5.3  เพื่อประชาสมัพันธวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมกจิกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน  20   คน      

6.1.2  นักเรียน นักศึกษาหลกัสูตรปกติ และนักศึกษาหลักสตูรระยะสั้น  จํานวน 10  คน 

       6.1.3  เยาวชนเขามารวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  จํานวน  100 คน 

       6.1.4  รานตัดผมชาย  จํานวน    1  ราน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจรรมฯ  รอยละ  60  

  6.2.2  บริการตัดผมชายใหกบัเยาวชน และประชาชนทั่วไป  

 

 



 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  จัดกิจกรรมสันทนาการ  วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามโรงพิธีชางเผอืกจงัหวัดยะลา   

  7.2  บริการตัดผมชาย  วันที่  10  มกราคม  2558  ณ  สนามโรงพิธีชางเผอืก จังหวัดยะลา   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ  9,430  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  9,430  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

  8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  จัดกิจกรรมสันทนาการ งบประมาณ  9,430  บาท 

  8.5 รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมฯ   

  9.2  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  มีความพึงพอใจในการรบับรกิารตัดผมชาย 

 9.3  เยาวชนที่เขามารวมกิจกรรมในซุมวิทยาลัยสารพัดชางยะลาไดรับความรู และความ

สนุกสนาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่  14 

โครงการ  การแขงขันกีฬาสสีรางความปรองดอง สมานฉันท และความสามัคคีในรั้ววิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝายพัฒนากิจการนักเรียน   นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  และ  6  ตัวบงช้ีที่  1.7  และ  6.3  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  2  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณบานเมืองในหวงเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมาย  

ประกอบดวย การกระทําผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  การแตกแยกทางความคิด  การเห็นประโยชน

สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม  ดังน้ันวิทยาลัยสารพัดชางยะลา กําหนดจัดกิจกรรมการ

แขงขันกีฬาสีสรางความปรองดอง สมานฉันท และความสามัคคีในรั้ววิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสราง

ความปรองดอง ความสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง และทําใหบุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคี และสุขภาภาพแข็งแรงหางไกลยาเสพติด  

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม 

5.2  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและ

สุขภาพแข็งแรงหางไกลยาเสพติด 

5.3  เพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยงและประโยชนสุขของ

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา          จํานวน   60  คน  

6.1.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา จํานวน 150  คน 

 

 



 

6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจรรมฯ  รอยละ  60  

 6.2.2  ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพ

แข็งแรงหางไกลยาเสพติด 

  6.2.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สรางความปรองดองสมานฉันท   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  การแขงขันกีฬาสีและกฬีาพื้นบาน  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  30,000 บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  30,000  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  จัดกิจกรรมกีฬาสีและกีฬาพื้นบาน  งบประมาณ  30,000  บาท 

  8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมฯ   

  9.2  ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  มคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

  9.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สรางความปรองดองสมานฉันทและ

ไดรับความสนุกสนาน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 



 

 

โครงการที่  15 

โครงการ  รณรงคปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  ประจําปงบประมาณ 2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.3  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  2  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  ขอที่  5  รักษาวัตธรรมประเพณีไทย และขอที่  

6  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในสภาพการณปจจุบัน สภาพแวดลอมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวมเร็วทั้งดาน

กายภาพและชีวภาพซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่มนุษยทําลายปา ตัดตนไมหรือเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  จึงทําใหธรรมชาติขาดความสมดุล สงผลตอ

ชีวิตและความเปนอยูของมนุษยอยางมาก และเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีตอชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

5.2  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกที่ดีรัก

ธรรมชาติ 

5.3  เพื่อตองการปลกูตนไมทดแทนที่สญูเสียไป 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา      จํานวน   30  คน  

   6.1.2  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา รวมกิจกรรม จํานวน 40 คน  

 

 

 



6.2  เชิงคุณภาพ 

   ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ชวยกันปลูกตนไม เพื่อแสดง

ความจงรกัภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  เดือนมกราคม  2558  ณ  พื้นที่ในจังหวัดยะลา   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  2,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  2,000  บาท  ไดแก 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  สํารวจพื้นที่ในการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.5.1  ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ  2,000  บาท 

  8.6  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทัง้เปนการถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  16 

โครงการ  เสรมิสรางประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.2  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  12  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และกําหนดจัดทําโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย

ในสถานศึกษา(เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงานอวท.,คณะกรรมกรดําเนินงานลูกเสือวิสามญั และ

คณะกรรมการชมรมตางๆในสถานศึกษา)    ซึ่งเปนกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมชมรมในสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหสมาชิก อวท. และสมาชิกลูกเสอืวิสามัญ มีความรูความเขาใจในข้ันตอนและ

กระบวนการเลือกต้ัง 

5.2  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก แนวคิด และคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก อวท. และสมาชิก

ลูกเสือวิสามัญ 

5.3 เพื่อกระตุนใหสมาชิก อวท. และสมาชิกลกูเสือวิสามญั มีความสนใจและเขาไปมีสวนรวม

กิจกรรมประชาธิปไตยทั้งสถานศึกษาและในสงัคม 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ทุกสาขางาน  จํานวน  50  คน 

  6.1.2 สมาชิกลูกเสอืวิสัญ      จํานวน  40  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  ไดคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  คณะกรรมการลกูเสือ

วิสามัญและคณะกรรมการชมรม  ประจําปการศึกษา  2558 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และคณะกรรมการชมรม  

ประจําปการศึกษา  2558  เดือน พฤศจิกายน  2557  ณ  หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  1,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น   1,000    บาท   

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1 เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และคณะกรรมการชมรม 

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีคณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทยคณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ  และคณะกรรมการชมรม  ประจําปการศึกษา  2558   

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  17 

โครงการ   เสรมิสรางคุณลกัษณะผูนํา ประจําปการศึกษา  2558   

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

    ฝายพัฒนากิจการ  นักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.1  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  7  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ดวยองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางยะลา กําหนดจัด

กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับระบบการเรียน มุงเนนใหนักเรียน 

นักศึกษาทํากิจกรรมควบคูไปกับการเรียน จึงจัดทําโครงการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ใหนักเรียน 

นักศึกษา กลาแสดงออก 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําใหกบัสมาชิก อวท. ใหกลาแสดงออก กลาพูด กลาคิด กลาทํา  

5.2  เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพใหกับสมาชิก อวท. 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ทุกสาขางาน  จํานวน  50  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูนําสงู 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  อบรมเสรมิสรางคุณลกัษณะผูนํา  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  ณ  

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

 

 

 

 

 

 



 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  1,000. บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  1,000  บาท   

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ  (อบรมเสรมิสรางคุณลกัษณะผูนํา)  

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท.  มีคุณลักษณะความเปนผูนํา  

กลาพูด กลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งทีก่อใหเกิดประโยชนตอองคใหกบัสงัคมภายนอกไดรบัรู  

      9.2  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท.  เขารวมกิจกรรมผานเกณฑ  

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  18 

โครงการ สรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน ประจําปงบประมาณ 2558   

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ชมรมมุสลิม/คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.3  และตรงกับคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  6  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณบานเมืองในปจจุบัน ประสบปญหามากมาย ประกอบดวยการกระทําผิด

กฎหมาย  มีปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทระหวางสถาบัน การระบาดสิ่งเสพติดและ

อบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชนสวนตนมากวาประโยชนสวนรวม ซึ่งปญหา

เหลาน้ีลวนเกิดจากการขาดสติ  จิตสํานึก  ศีลธรรมและคุณธรรม  ในการน้ีไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และในชวงเดือนรอมฎอนซึ่งเปนวันสําคัญอีกวันหน่ึงของคนไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม เปนเดือนอันประเสริฐ โดยเดือนน้ีมุสลิมตองถือศีลอด ฝกความอดทนทางดานรางกายและ

จิตใจ ละเวนความช่ัว ลดละอบายมุขทั้งปวง จึงกําหนดจัดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท

โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนสงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทใหกบัผูนํา

ชุมชน โตะอีหมาม ครูและนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเครือขาย ตลอดจนหัวหนาทุกภาคสวน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความมั่นคง  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินเพื่อประโยชนสุขของคร ูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผูนํา

ชุมชน  โตะอีหมาม  ตลอดจนหัวหนาทุกภาคสวน  

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการเปนผูให 

5.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา คณาจารย ตลอดจนบุคลากร ไดปฏิบัติศาสนกิจรวมกันได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเปนแนวทางหลักในการสรางคุณธรรมและจริยธรรมความสามัคคีให

เกิดข้ึนแกผูเขารวมกจิกรรม 

5.4  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ประเทศชาติเกิดความสงบสุขรวมเย็น 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  กิจกรรมมอบสิ่งของบรโิภครวมกับโรงเรียนในเครือขายในเดือนรอมฎอน  ฮ.ศ. 1435   

 จํานวน 10 แหง 

   6.1.2  กิจกรรมรวมงานละศีลอดในเดือนรอมฎอน อ.ศ.    

   6.1.2.1  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ และครูในเครือขายวิทยาลัยฯ   

 จํานวน 130 คน 

   6.1.2.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษาเครือขายในวิทยาลัยฯ  

 จํานวน 70 คน    

  6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาํนึกในความเปนไทยทีจ่ะตอง

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเปนคนดีของสงัคม 

 6.2.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  นักศึกษา ดําเนินชีวิตภายใตหลักคุณธรรม 

จริยธรรม   เกิดความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยงของสงัคม  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  มอบสิ่งของบริโภครวมกบัโรงเรียนในเครอืขาย  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 

กันยายน 2558   ณ  โรงเรียนในเครือขายวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  รวมละศิลอดในเดือนรอมฎอน  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน   

ณ  หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  25,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  25,000 บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  สํารวจหนวยงานทีเ่ขารวมกจิกรรม 

 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานตามโครงการ 

      8.5.1   มอบสิ่งของบริโภครวมกบัโรงเรียนในเครอืขายงบประมาณ  10,000  บาท 

       8.5.2   รวมละศิลอดในเดือนรอมฎอน         งบประมาณ  15,000  บาท 

  8.6 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 



9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน  โตะอหีมาม  ตลอดจนหัวหนาทุกภาคสวน 

ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นําไปสูความปรองดองสมานฉันท 

      9.2   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน  โตะอหีมาม  ตลอดจนหัวหนาทกุภาคสวน ได

ปฏิบัติศาสนกจิรวมกัน และไดรบัความรูหลักการดําเนินชีวิตตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม 

      9.3  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกจิกรรม รอยละ 60 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการที่  19 

โครงการ  รณรงคตอตานยาเสพติด  เน่ืองในวันตอตานยาเสพติดสากล  ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามัญ/ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1 , 3  ตัวบงช้ีที่  1.7  และ  3.6  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  9  มีสติรูตัว   รูคิด  รูทํา  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากที่ประชุมสมัชชาใหญองคการประชาชาติไดกําหนดใหวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปเปนวัน

ตอตานยาเสพติดสากล เพื่อใหประชาคมโลกไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองรวมมือในการ

ปองกันและแกปญหายาเสพติดอยางจริงจัง 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็น

ความสําคัญในดานยาเสพติด จึงกําหนดใหมีการจัดโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด เน่ืองในวัน

ตอตานยาเสพติดสากล เพราะภัยของยาเสพติดรายแรง เปนสิ่งทําลายอนาคตของเยาวชน 

ครอบครัว และความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูโทษภัยของยาเสพติด 

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงไมยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด 

5.3  เพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด ไมใหเขามาในสถาบันการศึกษา  

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา   จํานวน 30 คน 

  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา     จํานวน 40 คน  

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจเรื่องยาเสพติดมากข้ึน 

  6.2.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  นักศึกษหางไกลยาเสพติด 

  6.2.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษเขารวมกิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  เขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  วันที่  26  มิถุนายน  2558   

 ณ  ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  1,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  1,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  เขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด   

  8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขาใจภัยของยาเสพติดและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

     9.2   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมผานเกณฑรอยละ 60 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  20 

      โครงการ  ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท          

ในสถานศึกษา   ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการ  นักเรียน  นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.6   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในสังคมไทยปจจุบันทั้งชาย หญิง ตามสถาบันการศึกษาตางๆ หรือหนวยงานตางๆ กําลังถูก

คุกคามอยากหนักดวยสื่อลามกอนาจาร สังคมการพนันและการทะเลาะวิวาทอีกทั้งการมอมเมา

สารเสพติด ซึ่งเปนปญหาอยูในสังคมไทยมานาน ด้ังน้ัน วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดตระหนักและ

เล็งเห็นปญหาดานสังคม จึงไดจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดข้ึนใหกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่

เปรียบเสมือนรั่วของประเทศ ถามีนักเรียน นักศึกษา บางกลุมหรือบุคลากรภายในสถานศึกษา 

หลงในสิ่งอบายมุขหรือยาเสพติด อาจเปนปญหาดานสังคมตอไป  

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพพลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรงใหแกบุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา 

 5.2  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจที่เขมแข็งใหแกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

  5.3  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ปองกัน เฝาระวัง ยาเสพติด สือ่ลามกอนาจาร การพนันและการ

 ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  

  5.4  เพื่อรวมรณรงค ตอตาน และปองกัน ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการ

 ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  

 5.5  เพื่อสนองตอบและสนับสนุนนโยบายของกรมอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา เขารวมกจิกรรม    จํานวน    62  คน 

   6.1.2  นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม ไมตํ่ากวา   จํานวน  200  คน  

 

 



  6.2  เชิงคุณภาพ 

 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีพลานามัยทีส่มบูรณ มจีิตใจที่เขมแข็ง ไมยุงเกี่ยวกบั               

ยาเสพติด   และรวมรณรงค ตอตานและปองกันยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการ

ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  ตรวจสารเสพติดใหกับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

– 30 กันยายน  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  -     งบ  -  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  -  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการตรวจสารเสพติดใหกบัครู บคุลากร และนักเรียน นักศึกษา   

  8.5 รายงานผลการดําเนินงาน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1   ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขาใจภัยของยาเสพติดและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไมติดยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการ

ทะเลาะวิวาท 

 9.3  ครู และบุคลากร มปีระสิทธิภาพในการทํางาน มีพลานามยัที่ดี และสุขภาพแข็งแรง 

 9.4  นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนที่ดี มีพลานามัยที่ดี และสุขภาพแข็งแรง 

 9.5  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปนสถานศึกษาปลอดภัยดานยาเสพติด และสิ่งอบายมุข 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 



โครงการที่   21 

โครงการ  รําลึกพระคุณครูและวันคลายวันสถาปนาวิทยาลยัฯ  ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝายพัฒนากจิการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.1  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การไหวครูหรือวันระลึกพระคุณครู ลวนเปนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียน นักศึกษา 

ควรยึดถือและปฏิบัติตอคุณครูของเรา ดังน้ัน ทางวิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญของการจัด

กิจกรรมรําลึกพระคุณครูควบคูกับการทําพิธีวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและศรัทธาในอาชีพครู เขามา

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และตอบแทนพระคุณคร ู

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาเคารพ ศรัทธาและมีความกตัญูกตเวทีตอครูผูมีพระคุณ 

 5.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

 5.3  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจที่เขมแข็งใหแกนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน    62  คน 

6.1.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะบารวมกจิกรรม ไมตํ่ากวา  จํานวน 200 คน  

  6.2  เชิงคุณภาพ 

  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู กับศิษย  และมีคุณธรรม 

จริยธรรม ในเรื่องความกตัญูกตเวทมีากข้ึน   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  กิจกรรมรําลึกพระคุณครู วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

  7.2  กิจกรรมสถาปนาวิทยาลัยฯ  วันที่ 18 มิถุนายน 255 

8  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  14,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  14,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   8.4.1  กิจกรรมรําลึกพระคุณครู  งบประมาณ  4,000  บาท 

   8.4.2  กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  งบประมาณ  10,000  บาท 

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธอันดีงามระหวางครูกบัศิษยมากข้ึน 

      9.2  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความกตัญูมากข้ึน 

      9.3  ไดทําบุญวิทยาลัยฯ เพื่อเปนสิริมงคลในการทํางาน 

      9.4  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมผานเกณฑรอยละ 60  

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

     

 

 

 

  

  



โครงการที่  22 

โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม   ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝายพัฒนากจิการ  นักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.3  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  6  มีศีลธรรม  รักษาควสามสัตย  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปญหาการทุจริต คอรัปช่ันในสังคมไทย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน จน

อาจกลาวไดวา จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมไทยเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ การ

ทุจริตคอรัปช่ันเปนปญหารุนแรงของประเทศ เปนปญหาเชิงระบบที่การแกไขจะตองอาศัยความ

รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันปญหา 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เห็นความสําคัญของการแกไขปญหาการทุจริต คอรัปช่ัน จึงจัดทํา

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกที่ดีแกเด็กและเยาวชน 

5. วัตถุประสงค  

5.1  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรทาง

การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

5.2  เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรยีน การสอนและจัดกิจกรรมที่

สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกันแกไขปญหาทุจริต คอรัปช่ัน 

5.3.  เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เกิดความสํานึกที่จะ

มุงมั่นพฒันาตนเอง ใหเปนเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในเรื่องความ

ช่ือสัตยสจุริต ความมีระเบียบวินัย 

5.4  เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบและมีสวนรวมในการสรางวิทยาลัยฯใหสะอาด  

 

 

 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมกจิกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน    30  คน 

 6.1.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา รวมกจิกรรมไมตํ่ากวา จํานวน 50 คน  

  6.2  เชิงคุณภาพ 

 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดรับการปลูกฝงคานิยมและ

ทัศนคตินําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใชชีวิตประจํา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ  30,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  30,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 30,000  บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ไดรับการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน เปนผูมีระเบียบวินัย จิตธารณะ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดในชีวิตประจําวันและขยายผลสูครอบครัว ชุมชน และสงัคม ซึ่งนําไปสูการแกไขปญหา

การทจุริต คอรปัช่ันไดอยางแทจริง 

      9.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมผานเกณฑรอยละ 60  

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  10.5  สังเกตพฤติกรรม 

 

 

     

 



โครงการที่  23 

โครงการ  จัดซื้อกลองถายรูป  ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.9   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบ

สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย กิจกรรมที่เปน

ประโยชนแกสถานศึกษา สั งคม ชุมชน กิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และ

กิจกรรมลูกเสือ ฯลฯ ดังน้ัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงมีความจําเปนขออนุญาตซื้อกลอง

ถายรูป เพื่อใชในการดําเนินการบันทึกภาพกิจกรรม 

5. วัตถุประสงค  

5.1  เพื่อใชในการดําเนินการบันทึกภาพกจิกรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ใน

การเขารวมกิจกรรม 

5.2  เพื่อมีกลองถายรปูเปนของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  กลองถายรูปดิจิตอล  จํานวน  1 ตัว    

6.2  เชิงคุณภาพ 

  มีกลองถายรปูในการบันทึกภาพการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของงานกจิกรรมนักเรียน  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  ซื้อกลองถายรูปดิจิตอล     ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบเงินบํารุงการศึกษา   งบ  13,990  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  13,990 บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 

 8.3  ดําเนินการซื้อกลองถายรูปดิจิตอล   งบประมาณ  13,990  บาท 

 8.4  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     มีกลองถายรปูบันทกึภาพการเขารวมกจิกรรมตางๆ ในงานกิจกรรมนักเรียน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.2  รายงานผลการซื้อกลองถายรปู 

     

  



โครงการที่  24 

โครงการ   อาชีวะอาสาพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝายพัฒนากจิการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 3 , 4  ตัวบงช้ีที่  3.3  และ 4.1           

และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  12  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวา

ผลประโยชนของตนเอง  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีนโยบายพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด 

ความสามารถ ความดีงาม ความรบัผิดชอบตอสังคม และในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอน จะตองเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งขณะน้ีเยาวชนเราสวนใหญ 

กําลังแสวงหาความสุข ความสะดวกสบายใหกับตนเองเปนอยางย่ิง โดยที่เขาไมไดมองสังคมรอบ

ขาง วายังมีผูดอยโอกาสอีกมากมายที่ตองการความชวยเหลือจากเรา ดังน้ัน เพื่อใหสมาชิกฯ เกิด

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมรวมพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถ่ินและสาธารณประโยชน  

5. วัตถุประสงค  

5.1. เพื่อเสรมิสรางใหสมาชิกฯ เกิดความสํานึกในการมสีวนรวมตอการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

ชุมชน ทองถ่ิน 

  5.2. เพื่อสงเสรมิใหสมาชิกฯ นําความรูในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเขาไปมสีวนรวมในการพฒันา

 และบริการสังคมใหอยางเหมาะสม 

 5.3 เพื่อใหมีความรกั ปรองดอง สมานฉันทและความสามัคคีของนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมกจิกรรมไมตํ่ากวา จํานวน  10  คน 

           6.1.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา จํานวน 40 คน  

 

 

 

 



  6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ ไดรวม

 พัฒนาสงัคม สรางสิ่งทีเ่ปนสาธารณประโยชน และบํารุงรักษา 

  6.2.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ  มกีาร

 ทํางานเปนทีมและความสามัคคี 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  กิจกรรมอาสาพัฒนา   ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  2,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  2,000  บาท  

  8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  สํารวจพื้นที่ในการพัฒนา 

 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานกิจกรรรมอาสาพัฒนา   งบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท 

 8.6  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในการมสีวนรวมในการพัฒนาและบริการสงัคม 

 9.2 ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 

 9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ เขารวมกจิกรรม

ผานเกณฑรอยละ 60 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  25 

โครงการ   ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต และ   

ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.3   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายใหอาชีวศึกษาภาคทุกภาค จัด

ประชุมวิชาการของสมาชิกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต และ

ระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาที่ไดรับผลการประเมินหนวย

มาตรฐานดีเดน ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการและหนวย อวท. ที่ไมผานการประเมินก็สามารถ

ศึกษาหาแนวทางเพื่อไปปรับปรุงดานตางๆ ภายในสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค  

  5.1  เพื่อสรางเสริมทักษะการทํางานและการแกปญหาในสถานการณจรงิ 

  5.2  เพื่อเสรางเสริมทกัษะการเปนภาวะผูนํา 

   5.3  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทักษะการทํางานเกี่ยวการดําเนินงานดานอวท. ระหวาง

นักเรียน นักศึกษาตางวิทยาลัยฯ 

  5.4  เพื่อสงเสริมใหหนวยอวท. พัฒนาศักยภาพ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ผูบรหิาร  จํานวน  1  คน 

 6.1.2 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  จํานวน  1  คน 

 6.1.3 ครูที่ปรกึษา อ.ช.ท  จํานวน  1  คน 

 6.1.4 เจาหนาทีบ่ันทึกภาพกิจกรรม  จํานวน  1  คน 

 6.1.5 คณะกรรมการดําเนินงาน อวท.  จํานวน  4  คน 

 6.1.6 พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  คน 

   รวมท้ังสิ้น  9  คน 

 



6.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู ทักษะทางดานวิชาชีพและสรางเสริมทักษะความเปน

ผูนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งในปจจุบันและอนาคตได 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 25 

ปการศึกษา  2557  ณ  จังหวัดพัทลงุ  ระหวางวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2557 

 7.2  ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24               

ปการศึกษา 2557  ณ  จังหวัดหนองคาย ระหวางวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  67,500  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  67,500  บาท 

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

 8.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

    8.3.1  ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค  

งบประมาณ  37,500  บาท 

     8.3.2  ประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ   

 งบประมาณ  30,000  บาท 

 8.4 รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1 คณะกรรมการดําเนินงานอวท. มีความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานอวท. มากข้ึน 

 9.2 คณะกรรมการดําเนินงานอวท. ไดรูจกัและสรางความสมัพันธไมตรีกบัสมาชิกตางวิทยาลัยฯ 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  รายงานผลการดําเนินงาน 

  

 

 

 

 

 



โครงการที่  26 

 โครงการ  การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค ภาคใต ประจําปงบประมาณ 2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6  ตัวบงช้ีที่  6.3  และตรงกบัคานิยม  

12  ประการ  ขอที่  11  มีความเขมแข็งทั้งรางกาย  และจติใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า  และ

ขอ  8  มีระเบียบ  วินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเขารวมการ

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาคใต  ซึ่งมีความสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ

สงเสริมความเปนผูนําแกนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   

5. วัตถุประสงค  

5.1  เพื่อสงเสริมความเปนผูนําแกนักเรียน นักศึกษา 

5.2  เพื่อสงเสริมความเปนนักกีฬา สุขภาพแข็งแรง 

5.3  เพื่อสงเสริมใหรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

5.4  เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬาในนาม อศจ.ยะลา 

5.5  เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคใต 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูผูควบคุม    จํานวน  1  คน 

6.1.2 พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  คน 

6.1.3  นักกีฬา    จํานวน  1  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

นักกีฬาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปนตัวแทนระดับ อศจ.ยะลา  และไดรับคัดเลือก

เปนนักกีฬาระดับภาค ภาคใต 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  คัดเลือกนักกีฬาในระดับ อศจ.ยะลา  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558   

 7.2  เขารวมแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค ภาคใต  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 –          

30 กันยายน 2558   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  10,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  10,000  บาท  

8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

 8.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 8.3.1  คัดเลือกนักกีฬาในระดับอศจ.ยะลา    งบประมาณ  5,000 บาท    

  8.3.2  เขารวมแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค ภาคใต  งบประมาณ  5,000  บาท 

  8.4  รายงานผลการดําเนินงาน   

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาสุขภาพแข็งแรง หางไกลยาเสพติด 

 9.2  นักเรียน นักศึกษาสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยฯ 

 9.3  นักเรียน นักศึกษาเปนตัวแทนในระดับ อศจ.ยะลา และเขารอบชิงชนะเลิศในระดับภาคใต 

 9.4  นักเรียน นักศึกษาเปนตัวแทนในระดับภาค ภาคใตและเขารอบชิงชนะเลิศ 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

  

  



โครงการที่  27 

โครงการ  เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามญัอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามญั 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3 , 6  ตัวบงช้ีที่    3.3  และ  6.4  

และตรงกับคานิยม  12  ประการ  ขอที่  4 ใฝหาความรู  หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง  และ

ทางออม 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่  พ.ส.น.อ.ภาคใต  กําหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ ใหสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเขารวม  ดังน้ันวิทยาลัยสารพัดชางยะลา ได

ดําเนินการเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชาติ  ณ  คายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี เพื่อใหการจัดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร

รวมทั้งเพิ่มความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ใหมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน  

5. วัตถุประสงค  

 5.1  เพื่อใหลูกเสอืวิสามญัไดเรียนวิชาลูกเสอื - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 

5.2  เพื่อใหลูกเสอืวิสามญัมีระเบียบวินัย  เกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะ 

5.3  เพื่อใหลูกเสอืวิสามญัไดบําเพญ็ตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอื่น 

5.4  เพื่อใหลูกเสอืวิสามญัไดรวมกันสงเสริมปรับปรงุสภาพแวดลอมใหดีข้ึน 

5.5  เพื่อใหลูกเสอืวิสามญัไดรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1  ผูกํากบัลกูเสือวิสามญั  จํานวน  1  คน 

         6.2  ลูกเสอืวิสามญั  จํานวน  8  คน 

         6.3  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  คน      

 

 

 

 

      



6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.1 ลูกเสอืวิสามญัมีความรูและทกัษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่

กําหนด 

         6.2 ลูกเสอืวิสามญัทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ และชวยเหลือกิจกรรมกันมาก

ข้ึน 

         6.3 ลูกเสอืวิสามญัทุกคนสามารถนําความรู ทกัษะ และทศันคติที่ดีไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

6.4 ลูกเสอืวิสามญัทุกคนมกีารอนุรักษ  หวงแหน สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ ใน ทองถ่ิน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 เขารวมงานชุมนุมลูกเสอื  เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2557 – 30 กันยายน 2558  ณ  คายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  40,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  40,000  บาท  

8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

 8.3  ดําเนินงานกิจกรรมเขารวมงานชุมนุมลกูเสือ เนตรนารวิีสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ  

งบประมาณ 40,000 บาท 

  8.4  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1  ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรูและทกัษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตาม

หลักสูตรที่กําหนด 

9.2  ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรกั ความสามัคคี เสียสละ และชวยเหลือกจิกรรมกันมากข้ึน 

9.3  ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนําความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

  9.4  ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ หวงแหนสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  รายงานผลการดําเนินงาน 

   



โครงการที่  28 

โครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากรลกูเสือวิสามญั  ข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.)  

ข้ันความรูช้ันสูง (A.T.C)  ประจําปงบประมาณ 2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.10   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ดวยปจจุบันกิจการลูกเสือ  ไดเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งทางราชการ  และ

เอกชนตลอดจนบุคคลทุกสาขาอาชีพดวย คือชวยพัฒนาเยาวชน  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  

สติปญญา  มีศีลธรรมเปนคนดีของสังคม  และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  มีความรับผิดชอบ  

ชวยสรางสรรคสังคมใหสงบสุข  ประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากน้ียังสรางระเบียบวินัย  และ

กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายหลักให

สถานศึกษานํากิจกรรมลูกเสือใชเปนกลยุทธในการสรางวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให

เปนพลเมืองดี  โดยใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ฝกอบรมใหมีความรู

ความเขาใจในกระบวนการลูกเสือใหมากข้ึน  และตองแสวงหาประสบการณใหกับตนเองเพื่อ

นําไปใชพัฒนาเด็ก  ดังน้ัน  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ

วิสามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.) และข้ันความรูช้ันสูง(A.T.C)  เพื่อพัฒนาผูกํากับลูกเสือใหมี

ความรูความสามารถมีทักษะ มีศักยภาพดานการเปนผูนําในการฝกอบรมลูกเสือใหบรรลุตาม

อุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ  

5. วัตถุประสงค  

5.1  เพื่อฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญเขาใจจุดมุงหมาย  วัตถุประสงคและวิธีการ

ฝกอบรมเยาวชนตามแนวทางสํานักงานลกูเสือโลก  และบรรลเุปาหมายตามอุดมการณของคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 

5.2 เพื่อใหผูฝกอบรม  สามารถจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียนและบรหิารในกองลูกเสือไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1 ครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา     จํานวน  5  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ผานการฝกอบรมฯ  สามารถจัดการเรียนการสอน

วิชาลูกเสือวิสามัญ และพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 เขารวมฝกอบรมข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.)และข้ันความรูช้ันสูง (A.T.C)   ต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558   

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  15,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  15,000 บาท  

8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

 8.3  ดําเนินงานตามเขารวมฝกอบรมข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.)และข้ันความรูช้ันสงู (A.T.C)   

งบประมาณ 15,000 บาท 

  8.4  รายงานผลการดําเนินงาน   

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  ผูเขารับการฝกอบรม  มีความรูความเขาใจ  และสามารถจัดกจิกรรมลูกเสือได 

 9.2  เปนการสรางความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะ 

  9.3  ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรู  ทักษะ  ประสบการณ  และวิธีการดําเนินการไป

 พัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาหรือหนวยงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 9.4  ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูมาจัดกระบวนการเรียน การสอนวิชาลูกเสือได

อยางถูกตองตามหลักสูตรลกูเสือวิสามัญ 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แตงต้ังคําสั่งไปราชการ 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

  

 



โครงการที่  29 

 โครงการ  พัฒนาสํานักงานลกูเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  

 ประจําปงบประมาณ 2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.8   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยปจจุบันกิจการลูกเสือ  ไดเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งทางราชการ  และ

เอกชนตลอดจนบุคคลทุกสาขาอาชีพดวย คือชวยพัฒนาเยาวชน  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  

สติปญญา  มีศีลธรรมเปนคนดีของสังคม  และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  มีความรับผิดชอบ  

ชวยสรางสรรคสังคมใหสงบสุข  ประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากน้ียังสรางระเบียบวินัย  และ

กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายหลักให

สถานศึกษานํากิจกรรมลูกเสือใชเปนกลยุทธในการสรางวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให

เปนพลเมืองดี  ดังน้ันวิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีการจัดการเรียน การสอน  ในวิชาลูกเสือ และ

เพื่อใหเปนไปตามประเมินกองลูกเสือวิสามัญ จึงมีความจําเปนตองมีคูหาลูกเสือ 

5. วัตถุประสงค  

5.1 เพื่อจัดสํานักงานลูกเสือ ใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา วาดวยกองลูกเสือวิสามัญ 

5.2 สมาชิกลกูเสอืวิสามัญ มสีํานักงานในการทํากิจกรรมรวมกันในการจัดกจิกรรมลูกเสือ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 วัสดุ – อุปกรณ ในดานการจัดสภาพทั่วไปของกองลกูเสอื  จํานวน  1  คูหา 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

มีสํานักงานกองลูกเสอืวิสามัญ ถูกตองตามระเบียบการประเมินกองลูกเสือวิสามัญและ

สามารถใหสมาชิกลูกเสอืวิสามัญมีสํานักงานใชในการทํางานดานลูกเสือวิสามัญอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 คูหาลูกเสือที่ถูกตองตามระเบียบ  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  ณ 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  70,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  70,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  สํารวจพื้นทีจ่ัดทําคูหาลูกเสือ 

 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานกิจกรรมคูหาลูกเสือวิสามญัวิทยาลัยสารพัดชางยะลา งบประมา 70,000 บาท    

 8.6  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1  สมาชิกลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีสํานักงานที่ใชในการทํางาน 

 9.2  มีสํานักงานลกูเสือวิสามญั เพื่อเขารับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  รายงานผลการจัดทําคูหาลกูเสือ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 30 

โครงการ   จัดทําขอมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมนิกองลกูเสือวิสามัญ                                  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจําปการศึกษา  2557  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.8   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดกจิกรรมลกูเสือ  เนตร

นารีวิสามัญ  พ.ศ.  2550  ไดกําหนดใหมีการพฒันากิจการลูกเสือ  เนตรนารีวิสามญัอาชีวศึกษา  

และตองเขารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ  เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอน/กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา   

5. วัตถุประสงค  

  5.1  เพื่อตอนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

  5.2  เพื่อเสรางความสมัพันธอันดีระหวางคณะกรรมการประเมินกบัคณะกรรมการดําเนินงาน 

  5.3  เพื่อจัดเตรียมสํานักงานกองลกูเสือพรอมเตรียมรบัการประเมิน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1  คาจัดทําเอกสารในการประเมิน  จํานวน   10  เลม 

     6.1.2  กรอบรปู  จํานวน   6   ช้ิน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

 สํานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ผานการประเมินและไดรับรางวัล 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  ตอนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสอื ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน  

2558      ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินกองลกูเสอื ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 

กันยายน  2558  ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ  5,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  5,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

  8.4.1  ตอนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสอืวิสามญั   

  8.4.2  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินกองลกูเสอืวิสามัญ  

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

      สํานักงานกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ผานการประเมินไดรับรางวัล และ

 พัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานลูกเสือวิสามัญ มากข้ึน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ  

 

 

 

  



โครงการที่  31 

โครงการ   จัดทําขอมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมนิองคการนักวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจําปการศึกษา  2557  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ/ชมรมลกูเสือวิสามญั              

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.8   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ไดมีมติ

เห็นชอบในการกําหนดจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

ภาค ทุกภาคและระดับชาติ และกําหนดการประเมินองคการฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับชาติ ในปการศึกษา 2557  ดังน้ัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทํา

โครงการเตรียมรับคณะกรรมการประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 5. วัตถุประสงค  

 5.1  เพื่อตอนรับคณะกรรมการประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด 

  5.2  เพื่อเสรางความสมัพันธอันดีระหวางคณะกรรมการประเมินกบัคณะกรรมการ

ดําเนินงาน อวท. 

  5.3  เพื่อจัดเตรียมสํานักงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยพรอม

เตรียมรับการประเมิน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.2 กรอบรูป                จํานวน  6  ช้ิน 

 6.1.3 TK บอรด กิจกรรม 5 ดี 5 เกง ขนาด 60 ซม.x 110ซม.  จํานวน  3  แผน 

 6.1.6 เขาเลมพรอมถายเอกสาร     จํานวน 10 เลม 

 

 

 



6.2  เชิงคุณภาพ 

 สํานักงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ผานการ

ประเมินและไดรับรางวัล 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  ตอนรับคณะกรรมการประเมินองคการนักวิชาชีพฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557                        

ณ   วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  จัดนิทรรศการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินองคการนักวิชาชีพฯ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – 

7 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  5,000  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  5,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 8.4.1  ตอนรับคณะกรรมการประเมินองคการนักวิชาชีพฯ  

 8.4.2  จัดนิทรรศการ  

 8.4.3  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินองคการนักวิชาชีพฯ  

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     สํานักงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ผานการ

ประเมินไดรบัรางวัล และพฒันาศักยภาพในการดําเนินงาน  อวท. มากข้ึน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

    

 

 

 

 



โครงการที่  32 

โครงการ   ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fix  it  center)  ป  2558 

6. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

7. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

8. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  และ 4  ตัวบงช้ีที่  3.3  และ 4.1   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ในการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อ ชุมชน                       

(Fix  it  center)  ป 2558  และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เพื่อใหคําแนะนําถายทอดความรูประชาชน  ใหรูวิธีการใช  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะชาง

ชุมชน  ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ  อุปกรณการประกอบอาชีพ  และเครื่องใชในครัวเรือน  

ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ในการถายทอดความรู  และ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสรางมูลคา  และผลิตภัณฑชุมชน  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จึงไดดําเนิน

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  (Fix  it  center) ป 2558 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อสรางเครือขายชางชุมชน  รวมกับสถานศึกษา               

ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอาชีพที่ย่ังยืน   

9. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อบริการถายทอดความรูใหประชาชนรูการรักษาอปุกรณการประกอบอาชีพ  และ

เครื่องใชในครัวเรือน 

 5.2  เพื่อพัฒนาทักษะชางชุมชน 

 5.3  เพื่ออบรมใหความรู การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชนใหแกประชาชน 

 5.4  เพื่อสงเสริมสุขอนามัยใหแกประชาชนในพื้นที ่

 5.5  เพื่อสรางเครอืขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

          6.1.1จัดต้ังศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน   จํานวน    3  ศูนย 

          6.1.2บริการถายทอดความรู  และพฒันาทักษะชางชุมชน   จํานวน  30  คน 

          6.1.3บริการพฒันา  นวัตกรรมชุมชน   จํานวน   3 ตําบล 

           6.1.4บริการสงเสริมดานสุขภาพอนามัย   จํานวน   3  ตําบล 

 6.2  เชิงคุณภาพ 



  6.2.1  ประชาชนที่เขาฝกอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  รอยละ  80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557 

  7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557 

      7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม  2558    

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.4  ดําเนินโครงการ /เดือน เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน  2558                              

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.5  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบรายจายอื่น    งบ  810,000  บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น  810,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุ 

  8.2  คาใชสอย 

      8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 ประชาชนผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

  10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  33 

 โครงการ   ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  ครูทีป่รกึษา ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่  1.7   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่

จัดการอาชีวศึกษาในดานการสงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหเยาวชนอยางมีคุณภาพ  ทั้งยังขยาย

โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค ใหเปนไปตามเปาหมาย ความตองการของ

ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ แตยังพบวาเยาวชนบางรายไดหยุดเรียนไปอันเกิดจากความ

ยากจน ความไมอดทนไมสูงานทั้งยังไมตองการเรียนวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จึงได

จัดดําเนินโครงการดังกลาว เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ สงเสริมและแกไขปญหาใหเยาวชน เพื่อ

พัฒนากําลังคนสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งยัง

ปลูกฝงคุณภาพ จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเพื่อลดปญหาการออกกลางคัน

ของผูเรียน สรางรายได เกิดการสูญเปลาของงบประมาณในการจัดการศึกษา      

วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปทศวรรษที่ 2 โดย

การลดจํานวนการออกกลางคันของผูเรียน 

     5.2  เพื่อเพิ่มกําลังในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการไดอยางทั่วถึง 

     5.3  เพื่อใหมีอาชีพและรายไดสามารถอยูในสงัคมอยางมีความสุข  

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และปวส. ทุกแผนก  

     6.1.2 ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และปวส. ทุกแผนก  

       6.1.3 ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ทุกแผนก  

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครูที่ปรกึษาเขาถึงและเขาใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูปกครองกับวิทยาลัย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 



 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  ขออนุมัติโครงการ/เดือน ตุลาคม 2557 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือน พฤษภาคม 2558 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.3.1  กิจกรรมเย่ียมบาน 

      -  ประชุมครูทีป่รึกษา /เดือน พฤษภาคม 2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     -  ตรวจสอบนักเรียน นักศึกษาที่มีความเสี่ยง/เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2558 

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      -  เย่ียมบานนักเรียน/เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2558  บานพักของนักเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.3.2  กิจกรรมสงเสรมิกามงีานทําและหารายไดระหวางเรียน 

     -  การหารายไดระหวางเรียน/เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกนัยายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดยะลา 

  7.3.3  กิจกรรมสรางเครือขายผูปกครอง ครู นักเรยีน นักศึกษา 

     -  ประชุมเครือขายผูปกครอง ครู นักเรียน/เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2558 

    7.5  สรปุประเมินผล/ เดือน กันยายน 2558/ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  70,000  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น. 70,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุใชสอย    

      8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  ลดปญหาการออกกลางคันไดผล รอยละ 80 

 9.2  สถานศึกษา ผูปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจและสามารถแกไขปญหา

รวมกันได 

  9.3  สถานศึกษาเพิ่มปรมิาณผูเรียนอาชีวศึกษา รอยละ 10 ในปงบประมาณ 2559 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  34 

โครงการ     ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนวยงาน/สถานศึกษาหรือ

ผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ีที่   1.9 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ผูสําเร็จการศึกษา  ที่มีงานทําในสถานประกอบการหลังจากสําเร็จการศึกษา  เจาของกิจการ

เองหรือแมกระทั่งสถานศึกษา ที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานหรือศึกษาตอมีความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา  มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับระดับขอมูลที่ตองนํามาพัฒนานักศึกษาใน

ปตอไป 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อทราบขอมูลความพงึพอใจจากสถานประกอบการ/หนวยงาน/ที่มีตอคุณภาพและ

คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา  ที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา  2556  จํานวน  7 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     หนวยงานมีความพึงพอใจตอคุณลกัษณะที่พึงประสงคตอนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

   ติดตามผูสําเรจ็การศึกษาชวงเดือน  พฤษภาคม  -กรกฎาคม ,  และสิงหาคม – กันยายน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา     งบ  1,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น  1,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาใชสอยวัสดุ  1,000  บาท 

 

 

 

 



9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  หนวยงานมีความพึงพอใจตอคุณลกัษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  นักศึกษา 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  แบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายแผนงานและ
ความรวมมอื 



โครงการที่  1 

 โครงการ  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัประกันภายคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3  ตัวบงช้ีที่  3.2 และ 3.3   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

     การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ตามภาระหนาที่รับผิดชอบของการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติจะตองมีการปรับเปลี่ยน  ในเรื่อง 

การจัดทําขอมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา  การขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปดสอน

ในสถานศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับความ ตองการขนาดตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน  และถองถ่ิน  

ตามความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษา  และตรวจสอบ ควบคุมการใชงบประมาณ  เงิน

นอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  และดําเนินการเรื่องการปรับแผนการใชจายเงินของ

สถานศึกษา  และการวิเคราะหรายจายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใชจายใหเปนไปตามแผน  

เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  ในแผนงาน และโครงการการใชเงิน

งบประมาณ และประสานใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในสถานศึกษา และ

ภายนอกสถานศึกษาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน 

จึงตองดําเนินการโดยทุกฝายตองเขามามีบทบาทในการรวมจัดทํากิจกรรม  เพื่อใหการบริหาร

แผนงาน/โครงการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดทําแผน และผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

5.2 เพื่อจัดทําแผนระยะตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

5.3 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาง ๆ  ของวิทยาลัยฯ 

5.4 เพื่อจัดทําแบบฟอรมตองใชประกอบการทําเอกสารตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน  1  ฉบับ 

 6.1.2   ใหความรูในการจัดทําแผนแกบุคลากร   จํานวน  59  คน 

 

 



6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  มีแผนปฏิบัติการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมงบการใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2.2  บุคลากรไดรบัความรูในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  จัดเตรียมขอมลูพื้นฐาน/กันยายน  2557 

  7.2  อนุญาตดําเนินโครงการ/ตุลาคม  2557 

  7.3  ดําเนินงานตามโครงการ/ตุลาคม  2557 

  7.4  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/ตุลาคม  2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  6,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น  6,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาจางถายเอกสาร 

  8.2  คาจางเขาเลมแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 มีแผนงาน/โครงการ  ใชในการบรหิารงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

9.2 บุคลากรมีความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

  10.2  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

  



โครงการที่  2 

 โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 7  ตัวบงช้ีที่ 7.1 , 7.2   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายรัฐบาลมุงเนนใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)  ทั้ง

ระบบ  ใหคนไทยไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายหลัก 3  ประการ  คือ (1)  พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  (2)  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูอยางย่ังยืนและมีคุณภาพ  (3)  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม  รวมทั้งได

กําหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คือพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม  พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด

มาตรฐานและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาไดดําเนินการสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (องคกร

มหาชน)  ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษารอบ

สี่  ซึ่งจะดําเนินการประเมินสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในชวง  

พ.ศ. 2559 - 2563  นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2555  

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. 2559 – 2563)  ดานการอาชีวศึกษา  และการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จึงจัดใหมีโครงการข้ึน  เพื่อใหครู  และบุคลากรทางการศึกษา

มีความรู  ความเขาใจ  มีความพรอม  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ

เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 

 

 

 



5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

5.2  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน/ ภายนอก  สถานศึกษา 

5.3  เพื่อนําผลการประเมินทัง้ภายในและภายนอกไปปรบัปรุงพฒันาอยางตอเน่ือง   

5.4  เพื่อใหผูรับผิดชอบในการทํารายงานการประเมินตนเองมีความเขาใจและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง    

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3    คน 

 6.1.2  คณะครู – เจาหนาที่ จํานวน 58   คน  

 6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 6.2.2  ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีมีความเขาใจ  และทํารายงานการประเมินตนเองไดอยางถูกตอง 

 6.2.3  วิทยาลัยฯ  มีความพรอมตอการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  และการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

      7.1  ขออนุมัติโครงการ  ระยะเวลา  ระหวางวันที่ 1 – 30  ตุลาคม  2557  

      7.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ระยะเวลา  ระหวางวันที่ 1 – 30  ตุลาคม  2557 

      7.3  ดําเนินงานตามโครงการ  ระยะเวลา  ระหวางวันที่ 1 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม  2558  

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.4  สรุปผลการดําเนินงาน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานจากสถานศึกษา   งบ   31,400  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น    31,400  บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากร    จํานวน  7,200  บาท 

  8.2  คาอาหารกลางวัน  จํานวน  6,100  บาท  

  8.3  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน  6,100  บาท 

  8.4  คาเอกสาร   จํานวน  2,000  บาท 

  8.5  คาวัสดุ   จํานวน  10,000  บาท 

 

 

 



9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  มีความตระหนัก

ถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน  และจะตองรวมมือกันดําเนินการเพื่อให

บรรลุตามวัตถุประสงคใหได 

 9.2  รับคําแนะนําและการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด   เพื่อวิทยาลัยฯ  จะได

นําผลดังกลาวไปปรับปรุงพัฒนาแกไขใหการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน  ไดดําเนินไป

อยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 9.3  เกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ  และสามารถผาน

เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่โดย  สมศ.  ได 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  สอบถามครู  บุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพดัชางยะลา  และผูที่เกี่ยวของ 

  10.2  สรุปผลการดําเนินงาน 

    

  



โครงการที่  3 

โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรยีน  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานวิจัยและนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมอื 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีที่  5.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การวิจัยในช้ันเรียน เปนการศึกษาอยางเปนระบบ ถึงปรากฏการณทุกอยางในกระบวนการ

เรียนการสอนของครเูพื่อทําความเขาใจ เพื่อการพฒันา และเพื่อการปรับปรงุการเรียนการสอน 

ใหมีคุณภาพมากข้ึน   เปนการเสาะแสวงหาความจริง ที่ดําเนินงานในเชิงสะสมของคร ูภายใน

บริบทของการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตน โดยไดผลทีเ่ปนประโยชนทั้งตอครูและนักศึกษา 

โดยการรวมมือกันในการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนทุกช่ัวโมงทีม่ีการเรียนการสอน  

การวิจัยในช้ันเรยีนมีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของคร ู

ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) คือ เปนการวิจัยควบคูไปกับ

การปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเปนทั้งผูผลิตงานวิจัย  และผูบรโิภคผลการวิจัย   นําผลการวิจัยไปใช

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแลวจะพัฒนาขอความรูที่ไดน้ันตอไปใหมีความถูกตองเปน

สากลและเปนประโยชนมากย่ิงข้ึนตอการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อการพฒันานักศึกษาของครู

ใหมีคุณภาพย่ิงๆ ข้ึนไป 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหครูวิทยาลัยไดเรียนรูและเขาใจการวิจัยในช้ันเรียน 

5.2 เพื่อใหครูในวิทยาลัยสยามมงีานวิจัยในช้ันเรียน 

5.3  เพื่อใหครสูามารถนําเทคนิคที่ไดจากการฝกอบรมไปเลือกและปรับใชในกระบวนการ  

วิจัยในช้ันเรียนได 

5.4 เพื่อสงเสรมิใหเกิดการวิจัยในช้ันเรียนใหเกิดข้ึนในวิทยาลัยอยางกวางขวางและทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   ครูทุกแผนกวิชา/สาขางาน  และนักวิชาการทีส่นใจ จํานวน 50  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 จํานวนรอยละของครูผูเขารบัการอบรม ที่ไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

   6.2.2  จํานวนรอยละของรายวิชา ที่ไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   6.2.3  ความพึงพอใจของครผููเขารบัการอบรม 

   6.2.4   ความพึงพอใจของคณะกรรมการจากการประเมนิคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน ของ

ครูผูเขารับการอบรม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียนที่หลากหลายในระดับปวช ปวส. ระยะสั้น 

7.2  แบงกลุมผูอบรมเพื่อการลงมือฝกปฏิบัติ โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

7.3  ใหครผููเขารบัการอบรม นําเอาความรูที่ไดรับจากวิทยากรทัง้เชิงทฤษฎีและการฝก

ปฏิบัติของครผููเขารบัการอบรม ไปเขียนโครงการวิจัยคนละ 1 โครงการ 

7.4  ใหผูเขาอบรมนําเสนอโครงการวิจัยของตนเอง โดยมีคณะกรรมการที่ผูอํานวยการ

แตงต้ังเขารวมฟง โดยใหขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงใหสมบรูณย่ิงข้ึน ซึ่งผูนําเสนองโครงการวิจัย

ปรับปรงุแกไขสมบรูณแลวใหนําโครงการไปย่ืนเสนอตอคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัยของ

วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยตอไป 

7.5  ประเมินผลงานของครผููเขารับการอบรมระยะเวลาดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เดือน  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  45,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น   45,000   บาท  ไดแก 

 8.1 คาอาหารและเครื่องด่ืมในการดําเนินโครงการ 

 8.2 คาวิทยากรในการใหความรู 

 8.3 คาดําเนินการ วัสดุ อุปกรณ ทําวิจัยของครูแตละคน 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 9.1. ครูที่เขาอบรมสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาที่สอนได 

9.2  ครูไดรับการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนานักเรียน

และนักศึกษา 

9.3  ครูเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัดานการวิจัย 

 



10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1 จํานวนครูผูผานการอบรม และจํานวนรอยละของรายวิชาที่ไดมีการย่ืนเสนอขอทุน

โครงการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน/โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

10.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

 

  



โครงการที่  4 

โครงการ   พัฒนาศูนยขอมลูสารสนเทศ   ประจําปงบประมาณ  2558  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.5 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จัดต้ังอยูในเขต 3  จังหวัดชายแดนภาคใต  เปนเขตพื้นที่พิเศษมัก

เกิดเหตุการณความไมสงบบอยครั้ง  ประกอบกับวิทยาลัยมีตึกเรียนเปนบริเวณที่มีนักเรียน 

ประชาชนทั่วไปเปนจํานวนมากและหลากหลายพฤติกรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินซึ่งเปนสิ่งสําคัญย่ิงสําหรับนักเรียน ทรัพยสิน อาคารเรียน รวมถึงบุคลากรที่อยูใน

วิทยาลัย จึงจําเปนตองมีมาตรการดูแลปองกันอยางทั่วถึง วิทยาลัยจึงจัดทําโครงการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยางทั่วบริเวณตามจุดสําคัญๆ ของวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหมีระบบตรวจตราความปลอดภัยในทรัพยสินตามอาคารเรียนอยางทั่วถึง 

5.2  เพื่อใหเกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยกับชีวิตความเปนอยูของบุคลากรในวิทยาลัย 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย  จํานวน  50  คน 

     6.1.2 บุคลากรของวิทยาลัย            จํานวน  62  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  และทรัพยสินของวิทยาลยัสารพัดชางยะลา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

    ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดครบทั้งหมดทั่วทุกจุดบริเวณ

วิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2558  เดือน พฤศจิกายน– ธันวาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัด

ชางยะลา 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ  100,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น 100,000บาท   

 8.1ขออนุญาตดําเนินโครงการ  

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  

 8.4  ดําเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ 

 8.5  รายงานผลการดําเนินงาน 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลามีระบบขอมูลสารสนเทศคลอบคลุมพื้นที่วิทยาลัยฯ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

  10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบความปลอดภัยของ cctv 

  10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  5 

 โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน  
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ  นางสาวโซเฟย   ปนาแว   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.5 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การวิจัยในช้ันเรียน เปนการศึกษาอยางเปนระบบ ถึงปรากฏการณทุกอยางในกระบวนการ

เรียนการสอนของครเูพื่อทําความเขาใจ เพื่อการพฒันา และเพื่อการปรับปรงุการเรียนการสอน ใหมี

คุณภาพมากข้ึน   เปนการเสาะแสวงหาความจรงิ ที่ดําเนินงานในเชิงสะสมของครู ภายในบริบทของ

การเรียนการสอนในช้ันเรียนของตน โดยไดผลทีเ่ปนประโยชนทัง้ตอครูและนักศึกษา โดยการรวมมือ

กันในการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนทุกช่ัวโมงที่มีการเรียนการสอน  

การวิจัยในช้ันเรียนมีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครู 

ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) คือ เปนการวิจัยควบคูไปกับ

การปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเปนทั้งผูผลิตงานวิจัย  และผูบรโิภคผลการวิจัย   นําผลการวิจัยไปใชใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแลวจะพฒันาขอความรูที่ไดน้ันตอไปใหมีความถูกตองเปนสากล

และเปนประโยชนมากย่ิงข้ึนตอการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาของครูใหมี

คุณภาพย่ิงๆ ข้ึนไป 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหครูวิทยาลัยไดเรียนรูและเขาใจการวิจัยในช้ันเรียน 

5.2  เพื่อใหครูในวิทยาลัยสยามมีงานวิจัยในช้ันเรียน 

5.3  เพื่อใหครสูามารถนําเทคนิคที่ไดจากการฝกอบรมไปเลือกและปรับใชในกระบวนการการ

วิจัยในช้ันเรียนได 

5.4  เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยในช้ันเรียนใหเกิดข้ึนในวิทยาลัยอยางกวางขวางและทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

        6.1.1  ครูทุกแผนกวิชา/สาขางานของวิทยาลัยสารพัดชางยะลาและนักวิชาการทีส่นใจ  

จํานวน 50 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 จํานวนรอยละของครูผูเขารบัการอบรม ที่ไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

   6.2.2  จํานวนรอยละของรายวิชา ที่ไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   6.2.3  ความพึงพอใจของครผููเขารบัการอบรม 

   6.2.4   ความพึงพอใจของคณะกรรมการจากการประเมนิคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน ของ

ครูผูเขารับการอบรม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน ที่หลากหลายในระดับปวช. ปวส. ระยะสั้น 

7.2  แบงกลุมผูอบรมเพื่อการลงมือฝกปฏิบัติ โดยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

7.3  ใหครผููเขารบัการอบรม นําเอาความรูที่ไดรับจากวิทยากรทัง้เชิงทฤษฎีและการฝก

ปฏิบัติของครผููเขารับการอบรม ไปเขียนโครงการวิจัยคนละ 1 โครงการ 

7.4  ใหผูเขาอบรมนําเสนอโครงการวิจัยของตนเอง โดยมีคณะกรรมการที่ผูอํานวยการ

แตงต้ังเขารวมฟง โดยใหขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงใหสมบรูณย่ิงข้ึน ซึ่งผูนําเสนองโครงการวิจัย

ปรับปรงุแกไขสมบรูณแลวใหนําโครงการไปย่ืนเสนอตอคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัยของ

วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยตอไป  เดือน  ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 ณ  

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

7.5  ประเมินผลงานของครผููเขารับการอบรม 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  งบดําเนินงานของสถานศึกษา  งบ  30,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น   45,000  บาท  ไดแก 

  8.1 คาอาหารและเครื่องด่ืมในการดําเนินโครงการ 

  8.2 คาวิทยากรในการใหความรู 

  8.3 คาดําเนินการ วัสดุ อุปกรณ ทําวิจัยของครูแตละคน 

 

 

 

 

 



9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 9.1  ครูที่เขาอบรมสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาที่สอนได 

9.2  ครูไดรับการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนานักเรียน

และนักศึกษา 

9.3  ครูเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัดานการวิจัย 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1 จํานวนครูผูผานการอบรม และจํานวนรอยละของรายวิชาที่ไดมีการย่ืนเสนอขอทุน

โครงการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน/โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

10.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 6 

 โครงการ  เสริมสรางนวัตกรรมพฒันาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ      นายชาญณรงค  แดงสุวรรณ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพการประกันภายใน  มาตรฐานที่  5  ตัวบงช้ีที่  5.1 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

  นโยบายสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเปนนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ใหเปนนักคิด นักประดิษฐ โดยอาศัยความรูทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพเปนพื้นฐานในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐ สามารถ

นําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติได 
 

6. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อสนองยุทธศาสตรการพฒันาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 

 5.2  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรม 

 5.3  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเรียนรูและทกัษะในกระบวนการประดิษฐคิดคน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1 สาขางานยานยนต มีสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม จํานวน   1  ช้ิน 

     6.1.2 สาขางานไฟฟากําลังมีสิง่ประดิษฐ หรอืนวัตกรรม จํานวน   1  ช้ิน 

     6.1.3 สาขางานอิเลก็ทรอนิกสมสีิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม จํานวน   1  ช้ิน 

     6.1.4 สาขางานบัญชี     จํานวน   1  ช้ิน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา มีความรู ทักษะประสบการณและการแกปญหา การทํางานเปน

ทีม อันจะเกิดกระบวนการเรียนรู โดยวิธีการทําโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและนวัตกรรมจร ิ

     6.2.2  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีผลงานสิ่งประดิษฐที่ประดิษฐคิดคนข้ึนจากนักเรียน 

นักศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนจรงิ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 



     7.1  เขียนโครงการรองรบัการจัดทําผลงานสิง่ประดิษฐและนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา         

  7.2  จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา เดือน  ธันวาคม 2557 –  

เมษายน  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  รายงานผลสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

 7.4  สงผลงานเขารวมประกวด 

7.5  รายงานผลการดําเนินโครงการ     

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  36,000 บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น   36,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาวัสดุจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู ทักษะประสบการณและการแกปญหาการทํางานเปนทีม 

อันจะเกิดกระบวนการเรียนรู โดยวิธีการทําโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

 9.2 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อสงเขาประกวดในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  ตรวจ ติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ 

10.2. ติดตามประเมินผลหลังการเขารวมการแขงขัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  7 

โครงการ    สรางรายไดระหวางเรียน 

1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสรมิผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจ  

2.ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  4.1  ตับงช้ีที่ 4.1 

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณใหกับวิทยาลัยเพื่อ

ดําเนินโครงการสรางรายไดระหวางเรียน เพื่อสงเสริมการศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงาน

ทําและเพิ่มรายไดใหกับตัวเองและครอบครัวสามารถนําประสบการณประกอบอาชีพเสรมิและ

สรางอาชีพใหกบัตัวเองได 

5.วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพิม่รายไดใหกบัตัวเอง 

  5.2 เพื่อฝกการทํางานรวมกันเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม การแบงงาน หนาที่

รับผิดชอบ 

 5.3 เปนอาชีพเสริมและสรางอาชีพใหกบัตัวเองได 

 5.4 เพื่อเปนการบริการและประชาสัมพันธวิทยาลัย 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 โครงการสรางรายไดระหวางเรียน  จํานวน  3  โครงการ 

  1.โครงการติดต้ังจานดาวเทียม 

  2.โครงการเพาะเห็ด 

  3.โครงการปกูระเบื้อง 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จํานวน  20  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูรบับริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความชํานาญดานทกัษะ 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  ขออนุมัติโครงการ เดือน สิงหาคม – กันยายน   2558 

 7.2  ดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน – ตุลาคม   2558 

 7.3  สรุปรายงานผลโครงการ เดือน สิงหาคม – ธันวาคม    2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   เงินอุดหนุน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  83,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น   83,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาตอบแทนวิทยากร   จํานวน  4,369  บาท 

  8.2  คาวัสดุ อุปกรณ   จํานวน  71,131  บาท 

  8.3  คาใชสอย    จํานวน  7,500  บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  9.1  นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพิ่มรายไดใหกับตัวเอง

เปนการแบงเบาภาระของผูปกครองและเปนการสรางวัฒนธรรมการพึง่ตนเอง สรางคานิยมที่ถูกตอง

ในระยะยาวและเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหรักการทํางานตอไป 

9.2  เปนการชวยแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

     

  



โครงการที่  8 

โครงการ    ศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน 

1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสรมิผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจ   

2.ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  2 , 4   ตัวบงช้ีที่  2.2 , 2.3 และ 4.1 

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณใหกับวิทยาลัยเพื่อ

ดําเนินโครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมี

ทักษะในการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรใชเวลาวางใหเปนประโยชนมงีานทาํและ

เพิ่มรายไดใหกับตัวเองและครอบครัวสามารถนําประสบการณประกอบอาชีพเสริมและสรางอาชีพ

ใหกับตัวเองได 

5.วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพิม่รายไดใหกบัตัวเอง 

 5.2 เพื่อฝกการทํางานรวมกันเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม การแบงงาน หนาทีร่ับผิดชอบ 

 5.3 เปนอาชีพเสริมและสรางอาชีพใหกบัตัวเองได 

 5.4 เพื่อการบรหิารเวลาได เพื่อไมใหกระทบกิจกรรมทัง้หลายเหลาน้ัน 

 5.5 เพื่อเปนการบริการและประชาสัมพันธวิทยาลัย 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 โครงการจัดต้ังศูนยบมเพาะ   จํานวน 4  โครงการ 

1.1 โครงการปรบัปรุงหองศูนยบมเพาะ    

1.2 โครงการอบรมแผนธุรกิจ 

1.3 โครงการศึกษาดูงาน 

1.4 โครงการสรางรายไดระหวางเรียน    

6.1.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จํานวน 20   ค 

 

 

 

 



6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูรบับริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

6.2.2  นักเรียน นักศึกษามีความชํานาญดานทักษะและเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบ

ครบวงจร 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ   เดือน เมษายน –พฤษภาคม  2558 

  7.2  ดําเนินงานโครงการ   เดือน พฤษภาคม – กันยายน   2558 

  7.3  สรุปรายงานผลโครงการ   เดือน สิงหาคม – กันยายน    2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบประมาณยุทธศาสตร  งบ  80,000  บาท 

      เปนเงินรวมทัง้สิ้น   80,000  บาท  ไดแก 

  8.1  โครงการปรับปรงุหอง   จํานวน  15,000 บาท 

   8.2  โครงการอบรมแผนธุรกจิ  จํานวน  12,000  บาท 

  8.3  โครงการศึกษาดูงาน   จํานวน  33,000  บาท 

  8.4  โครงการสรางรายไดระหวางเรียน จํานวน  20,000  บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีงานทําและเพิ่มรายไดใหกับตัวเอง

เปนการแบงเบาภาระของผูปกครองและเปนการสรางวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง สรางคานิยมที่

ถูกตองในระยะยาวและเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหรักการทํางาน

ตอไป 

9.2  เปนการชวยแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล 

9.3  นักเรียน นักศึกษาเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

     

 

 

  



โครงการที่  9 

โครงการ    จัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษา ในงานสงเสริมผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจ 

1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสรมิผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจ   

2.ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 3  ตัวบงช้ี 3.9 

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดมอบหมายงานสงเสริมผลิตผล การคาและการประกอบ

ธุรกิจรับผิดชอบในการจัดซื้อเครื่องแบบนักนักศึกษาเน่ืองจากเปนระเบียบของวิทยาลัยในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหถูกตองตามระเบียบวิทยาลัยและมีเข็มขัดเพียงพอกับนักศึกษา งาน

สงเสริมผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจขอดําเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักนักศึกษาตาม

ระเบียบวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

5.วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบวิทยาลัย 

 5.2  เพื่อนักเรียน นักศึกษามหีัวเข็มขัดเพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

6.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา   จํานวน 300 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามเีครื่องแบบรอยละ 100 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  ขออนุมัติโครงการ   เดือน เมษายน –พฤษภาคม  2558 

 7.2  ดําเนินงานโครงการ   เดือน พฤษภาคม – กันยายน   2558 

 7.3  สรุปรายงานผลโครงการ   เดือน สิงหาคม – กันยายน    2558 

 

 

 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  80,000  บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น   80,000  บาท  ไดแก 

  8.1  หัวเข็มขัด  จํานวน   10,500  บาท 

  8.2  สายเข็มขัด จํานวน   13,500  บาท 

  8.3  เข็มติดอก จํานวน    7,500   บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาเครือ่งแบบใชตามระเบียบวิทยาลัย 

9.2 เปนการประชาสัมพันธวิทยาลัย ใหคนภายนอกรูจกัมากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  10 

โครงการ    จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพประชาชน พ.ศ. 2558 

1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสรมิผลิตผล การคาและการประกอบธุรกิจ   

2.ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  2 , 8  ตัวบงช้ีที่  2.2 , 8.1 และ 8.4 

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหมีโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน พ.ศ. 2557ซึ่งเปนการดําเนินโครงการ

ตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2558 ในการสงเสริมฝกอาชีพใหกับประชาชนที่ไมมีงานทํา ผูถูกเลิก

จางงาน ผูที่กําลังอยูในขายถูกเลิกจาง ผูที่สําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานทํา กลุมเกษตรกร กลุม

ผูสูงอายุ กลุมผูดอยโอกาส ใหมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ สามารถตอ

ยอดความรูและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพได 

  โดยที่สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพรอมและเปาหมายชัดเจนที่

จะสนับสนุนและดําเนินการพัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการจัดสอน

อาชีพโดยสนองความตองการในชุมชน สังคม เชน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดาน

ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ไปฝกอบรมเพื่อสงเสริมดานวิชาชีพใหกับกลุมเปาหมาย ไดมีโอกาสในการ

เพิ่มพูนและฝกฝนความชํานาญ ทักษะอาชีพ สามารถตอยอดความรูใหเกิดการสรางและพัฒนา

อาชีพที่ย่ังยืน อันจะนําพาไปสูการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ได และชวยสงเสริมการมีคุณธรรมอันดี เกิดความสมดุลแลย่ังยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

5.วัตถุประสงค 

  5.1 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนศูนยฝกอบรม

อาชีพแกประชาชนที่ไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจางงาน ผูที่กําลังอยูในขายถูกเลิกจาง ผูที่สําเร็จ

การศึกษาที่ยังไมมีงานทํา กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กลุมผูดอยโอกาส 

  5.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับประชาชนที่ไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจางงาน ผูที่กําลังอยูในขายถูก

เลิกจาง ผูที่สําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานทํา กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กลุมผูดอยโอกาสไดมี

ความรู และประสบการณ จนเกิดทักษะความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพตางๆ เพื่อสรางรายได

ใหกับครัวเรือน และสรางเศรษฐกิจที่ดีใหกับชุมชนได 

 

 5.3 เพื่อใหประชาชนสามารถรวมกลุมอาชีพ และสนับสนุนใหเกิดการสรางอาชีพในชุมชน 



 5.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถเปนศูนย

ฝกอบรมอาชีพใหประชาชนได 

6.1.2 จํานวนประชาชนที่ไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจางงาน ผูที่กําลังอยูในขายถูกเลิกจาง ผูที่

สําเร็จการศึกษาที่ ยังไมมีงานทํา กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กลุ มผูดอยโอกาสอยางนอย

สถานศึกษาละ 25 คน ไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความ

ถนัด 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สถานศึกษาที่เปนศูนยฝกอบรมอาชีพสมารถใหบิการขอมูลดานอาชีพและเปน

แหลงฝกอบรมอาชีพแกประชานได 

6.2.2 ประชาชนฯ มีแหลงเรียนรูและไดฝกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและตองการจนเกิด

ทักษะความชํานาญ สามารถนําองคความรูและประสบการณไปใชประโยชนไดอยางยังยืน 

6.2.3 ประชาชนฯ ที่ไดรับการฝกอบรมอาชีพสามารถนําความรูไปใชในการ สรางงาน 

สรางรายไดใหกับตนเองไมเปนภาระกับครบครัวและสังคม และรวมกลุมสรางอาชีพ สราง

เศรษฐกิจที่ดีใหกับชุมชนตามนโยบายขอรัฐ 

        6.2.4  ประชาชนฯ ที่มารับการฝกอบรมอาชีพและปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือก

ประกอบอาชีพไดตามความถนัดอยางเช่ือมั่นทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ เดือน เมษายน –พฤษภาคม  2558 

  7.2  ดําเนินงานโครงการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน   2558 

  7.3  สรุปรายงานผลโครงการเดือน สงิหาคม – กันยายน    2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จาก   งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ  60,000  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น   60,000  บาท  ไดแก 

  8.1  กิจกรรมที่ 1.โครงการฝกอบรมอาชีพ จํานวน  115,000 บาท 

     8.2  กิจกรรมที่ 2.โครงการอบรมแผนธุรกิจ  จํานวน     5,000  บาท 

 

 

 



9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 ประชาชนฯ มีแหลงเรียนรูและไดฝกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและตองการจนเกิดทักษะ

ความชํานาญ สามารถนําองคความรูและประสบการณไปใชประโยชนไดอยางยังยืน 

9.2 ประชาชนฯ ที่ไดรับการฝกอบรมอาชีพสามารถนําความรูไปใชในการ สรางงาน สราง

รายไดใหกับตนเองไมเปนภาระกับครบครัวและสังคม และรวมกลุมสรางอาชีพ สรางเศรษฐกิจที่ดี

ใหกับชุมชนตามนโยบายขอรัฐ 

9.3 ประชาชนฯ ที่มารับการฝกอบรมอาชีพและปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบ

อาชีพไดตามวามถนัดอยางเช่ือมั่นทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหารทรัพยากร 



โครงการที่  1 

 โครงการ     มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ  ประจําปงบประมาณ  2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที ่

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่   3.8 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการเสนอของบประมาณตาม

มาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก   ใหกับสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  

เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของสถานศึกษา  โดยการพัฒนาอาคาร

หอประชุม ระบบประปา  ระบบไฟฟา  หองนํ้า-หองสวม  รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่มี

อายุการใชงานนานหรือเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดตามปกติ   ใหมีสภาพปลอดภัยและ

เหมาะสมพรอมใชงานใหมีประสิทธิภาพเอื้อตอการพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปรับปรงุอาคารหอประชุม  ระบบประปา  ระบบไฟฟา   หองนํ้า-หองสวมทีส่ามารถ

ใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

5.2 เพื่อใชเปนสถานที่การจัดกิจกรรมใหกบัผูเรียน 

5.3 เพื่อมสีิ่งอํานวยความสะดวกใหกบัผูใชบริการ 

5.4 เพื่อพฒันาสุขภาพอนามัยใหกับผูเรียน 

5.5 เพื่อเอื้อประโยชนใหกับผูเรียนและผูใชบรกิาร 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  มีอาคารหอประชุม ระบบประปา   ระบบไฟฟา  หองนํ้า-หองสวมทีส่ามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  6.1.2  มีสถานที่ใชในการจัดกจิกรรม 

     6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  มีการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหกบัผูเรียน 

  6.2.2  มีสิ่งอํานวยความสะดวก   เอื้อประโยชนใหกบัผูเรียนและผูใชบริการ 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ศึกษาขอมลูและขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม – พฤศจิกายน  2557 

  7.1.2  ดําเนินการ  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2557 

  7.1.3  ติดตามประเมินผล  ธันวาคม  2557 

  7.1.4  สรุปและรายงานผล  ธันวาคม  2557 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     งบ      5,700,000  บาท 

        เปนเงินรวมทัง้สิ้น     5,700,00   บาท  ไดแก 

  8.1  ปรบัปรุงอาคาร  1,200,000  บาท 

  8.2  ปรับปรุงระบบไฟฟา  1,500,000  บาท 

  8.3  ปรับปรุงระบบประปา 1,500,000  บาท 

  8.4  ปรับปรุงหองนํ้า-หองสวม 1,500,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1  มีอาคารหอประชุม ระบบประปา  ระบบไฟฟา  หองนํ้า-หองสวมที่สามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  9.2  มีสถานที่การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน 

  9.3  มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกบัผูใชบริการ 

  9.4  มีการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหกบัผูเรียนและผูใชบรกิาร 

  9.5  มีภูมิทัศนสวยงามเอื้อประโยชนแกผูใชบริการ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

  10.1  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

  10.2  ผลงานเชิงประจักษ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  2 

โครงการ  ปรับปรงุภูมิทัศนสวนหยอมภายในวิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที ่

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่   3  ตัวบงช้ีที่   3.8 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยให มีความสวยงาม เปนสิ่งจําเปนย่ิง ที่ทํา

ให ครู บุคคล นักเรียน นักศึกษา และผูมาเย่ียมเกิดความประทับใจ แตในการดําเนินงานดังกลาว

จะตองปรังปรุงตกแตงสถานที่ทุก ๆ จุดภายในวิทยาลัยอยูตลอดเวลา ดังน้ันเพื่อใหภูมิทัศนภายใน

วิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองจัดทําโครงการข้ึนเพื่อใหเปนสิ่งดึงดูด และเปน

เอกลักณ ความสวยงามของวิทายลัย ใหกับ ครู บุคคล นักเรียน นักศึกษา  ผูมาติดตอราชการ 

และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษาไดดูไดช้ืนชม 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยมีความสวยงาม 

5.2  เพื่อใหภูมทิัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยหนาอยู 

5.3  เพื่อใหมีพื้นทีบ่รเิวณสวนหยอมมีความสะอาด 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    พื้นที่บริเวณสวนหยอมภายในวิทยาลัยสารพัดชางยะลา จาํนวน 3  จุด 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

   พื้นที่บริเวณสวนหยอมมีภูมิทัศนสวยงาม นาอยู สะอาดรมรื่น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  ประชุมวางแผนการทํางาน 

 7.2  เสนอโครงการอนุมัติดําเนินโครงการ 

 7.3  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  มีนาคม  -  พฤาภาคม  2558   

ณ  บริเวณสวนหยอมวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.4  สรปุผลการดําเนินโครงการ 
 

 

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ   50,000  บาท 

    เปนเงินรวม  ทั้งสิ้น 50,000   บาท  ไดแก 

 8.1 คาตนไม  15,000  บาท 

 8.2  คาปุย  20,000  บาท 

8.2  คาวัสดุใชสอย  10,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาไดรบั  

 พื้นที่บริเวณสวนหยอม วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีความสวยงาม นาอยู สะอาด รมรื่น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 แบบประเมินความพึงพอใจของ ขาราชการครู และ บุคลากร ผูมาเย่ียมชม มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับรอยละ 80.00 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  3 

โครงการ  ปรบัปรุงสถานที่น่ังเลน ภายในวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที ่
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.8 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยให มีความสวยงาม เปนสิ่งจําเปนย่ิง ที่ทํา

ให ครู บุคคล นักเรียน นักศึกษา และผูมาเย่ียมเกิดความประทับใจ แตในการดําเนินงานดังกลาว

จะตองปรังปรุงตกแตงสถานที่ทุก ๆ จุดภายในวิทยาลัยอยูตลอดเวลา ดังน้ันเพื่อใหภูมิทัศนภายใน

วิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองจัดทําโครงการปรับปรุงสถานที่น่ังเลนข้ึน 

เพื่อใหเปนสิ่งดึงดูด และเปนเอกลักณ ความสวยงามของ     วิทายลัย ใหกับ ครู บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา  ผูมาติดตอราชการ และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษาไดดูไดช้ืนชม 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยมีความสวยงาม 

2. เพื่อใหภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยหนาอยู 

3. เพื่อใหมทีี่น่ังเลน-น่ังพักผอนเพียงพอตอครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ผูมาติดตอ

ราชการ และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

    ศาลาน่ังเลน-น่ังพักผอน   จํานวน 2  ตัว 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยมีที่น่ังเลน-น่ังพักผอน เพียงพอตอครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ผูมาติดตอ

ราชการ และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  ประชุมวางแผนการทํางาน  เดือน  ธันวาคม  2557 

 7.2  เสนอโครงการอนุมัติดําเนินโครงการ  เดือน  ธันวาคม  2557 

  7.3  ดําเนินการตามโครงการ  เดือน  ธันวาคม  2557  สิงหาคม  2558 

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา พื้นที่บริเวณสวนสวนปารม 

 7.4  สรปุผลการดําเนินโครงการ  เดือน  สิงหาคม  2558 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ 55,000.- บาท 

     เปนเงินรวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท ไดแก 

 8.1  คาตอบแทน  20,000  บาท 

8.2  วัสดุ  ใชสอย  35,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาไดรบั  

 วิทยาลัยมีที่น่ังเลน-น่ังพักผอน เพียงพอตอครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ผูมาติดตอ

ราชการ และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 แบบประเมินความพึงพอใจของ ขาราชการครู และ บุคลากร ผูมาเย่ียมชม มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับรอยละ 80.00 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 

 โครงการ  ประชาสัมพันธเชิงรกุ 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 เผยแพร และบริการขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหบุคคลภายใน และภายนอก ภายใตยุทธศาสตร

เพิ่มปริมาณผูเรียน 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การประชาสมัพันธ เปนงานที่บริการ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ภาระงาน โครงการ และ

กิจกรรมการเรียนการสอน  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลการภายในและ

ภายนอกไดทราบ และยอมรบัตอการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเผยแพร และประชาสมัพันธขอมลูขาวสาร 

 5.2  เพื่อบริการขอมลูตาง ๆ  

6.  เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน 30   ผืน 

  6.1.2  จุลสาร   จํานวน 4,000   เลม 

  6.1.3 แผนพับ   จํานวน 3,000   แผน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ไดเผยแพรและประชาสัมพันธขอมลูขาวสาร 

  6.2.2  บรกิารขอมลูตางๆ ภายในและภายนอก 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  ไวนิลประชาสัมพันธ  / ตุลาคม 57 – กันยายน 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  จุลสาร  / ตุลาคม 57 – กันยายน 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ปฏิทินต้ังโตะ / ธันวาคม 57 - กุมภาพันธ 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.4  แผนพับ  / ตุลาคม 57 – กันยายน 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 

 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา งบ  125,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  125,000  บาท  ไดแก 

 8.1  ไวนิลประชาสัมพันธ  50,000  บาท 

 8.2  จุลสาร   54,000  บาท 

 8.3  แผนพับ   21,000  บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1  ไดเผยแพร ประชาสัมพันธ  และบริการขอมูล ขาวสาร 

 9.2  เพิ่มปรมิาณผูเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ผูที่มารับบรกิารทัง้ใน  และนอกระบบ 

 10.2  แบบสรุป/รายงานผลโครงการ 

  



โครงการที่  5 

 โครงการ  บอรดประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.2 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ในวิทยาลัยยังไมทั่วถึง  และมีพื้นที่นอย ไมสามารถ

ติดประกาศขาว กิจกรรม บทความสําคัญ  ขอคิด เพื่อแสดงถึงความตระหนักในภาระงานของ

วิทยาลัยฯ ที่มีตอผูรับบริการ  

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อประชาสมัพันธขาวสาร  กิจกรรม ใหบุคลากรภายใน และภายนอก   

 5.2  เพื่อแสดงถึงความตระหนักของวิทยาลัยตอผูรับบริการ 

6.  เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  บอรดประชาสัมพันธ  จํานวน  2 บอรด 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1  การประชาสมัพันธที่มปีระสิทธิภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  จัดทําบอรดประชาสมัพันธ  / ตุลาคม 57 – กันยายน 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา งบ      70,000               บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     เจ็ดหมื่นบาทถวน              ไดแก 

 8.1 บอรดประชาสัมพันธหนาอาคารเรียน 1  จํานวน  1  บอรด  จํานวน  35,000  บาท       

 8.2   บอรดประชาสมัพันธที่สวนปารม  จํานวน  1  บอรด  จํานวน 35,000  บาท                                                                                              

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1  การประชาสมัพันธมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 9.2  เพิ่มปรมิาณผูเรียน 

 

 



10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  บุคลกรภายในและภายนอก 

 10.2  แบบสรุป/รายงานผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



โครงการที่  6 

 โครงการ ประชาสมัพันธ  R-radio FM 95  จังหวัดยะลา 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ี  3.5 และ 3.12 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การประชาสมัพันธโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดยะลาคลื่น FM 95 

เปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการรบัสมัคร  การบริการขอมลู  เพื่อเพิม่ปริมาณผูเรียน

ในหลักสูตรตาง ๆเชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) และหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเผยแพร  ประชาสมัพันธขอมลู ขาวสาร   

 5.2  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนในหลักสูตรตาง ๆ   

6.  เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึน    รอยละ 80 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1  วิทยาลัยสารพัดชางยะลามสีื่อประชาสัมพันธเชิงรกุผานคลื่นวิทยุกระจายเสียง เปน

การประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนในปงบประมาณ 2558 และชุมชนไดรับ

ทราบกิจกรรมของวิทยาลัยฯ   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 ประชาสมัพันธขาวสาร กจิกรรม/ตุลาคม 57 – กันยายน 58/คลื่นความถ่ี FM 95 MHZ  

ณ  อสมท. จังหวัดยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา งบ    60,000              บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     หกหมื่นบาทถวน                ไดแก 

 8.1    คาจางเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  3,000  บาท 

 8.2    คาตอบแทนผูจัดรายการสดทางวิทยุ          จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  2,000  บาท 

 



9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1  การประชาสมัพันธมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 9.2  เพิ่มปรมิาณผูเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 แบบสรุป/รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 7 
 โครงการ  บอรดประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   งานประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ี  3.5 และ 3.12 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ในวิทยาลัยยังไมทั่วถึง  และมีพื้นที่นอย ไมสามารถ
ติดประกาศขาว กิจกรรม บทความสําคัญ  ขอคิด เพื่อแสดงถึงความตระหนักในภาระงานของ
วิทยาลัยฯ ที่มีตอผูรับบริการ  

5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพื่อประชาสมัพันธขาวสาร  กิจกรรม ใหบุคลากรภายใน และภายนอก   
 5.2  เพื่อแสดงถึงความตระหนักของวิทยาลัยตอผูรับบริการ 
6.  เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  บอรดประชาสัมพันธ  จํานวน  2 บอรด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  การประชาสมัพันธที่มปีระสิทธิภาพ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 บอรดประชาสัมพันธ  / ตุลาคม 57 – กันยายน 58 / วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ  70,000  บาท 
  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     70,000  บาท  ไดแก 
 8.1   บอรดประชาสมัพันธหนาอาคารเรียน 1 จํานวน 1  บอรด งบประมาณ 35,00  บาท       
 8.2   บอรดประชาสมัพันธที่สวนปารม  จํานวน  1  บอรด  งบดําเนินงาน  35,000  บาท                                                                                                                             
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  การประชาสมัพันธมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 9.2  เพิ่มปรมิาณผูเรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  บุคลกรภายในและภายนอก 
 10.2  แบบสรุป/รายงานผลโครงการ 
  



โครงการที่ 8 
 โครงการ  ประชาสัมพันธ  R-radio FM 95  จังหวัดยะลา 
1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   งานประชาสมัพันธ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประชาสมัพันธโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดยะลาคลื่น FM 95 
เปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธการรบัสมัคร  การบริการขอมลู  เพื่อเพิม่ปริมาณผูเรียนใน
หลักสูตรตาง ๆเชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพื่อเผยแพร  ประชาสมัพันธขอมลู ขาวสาร   
 5.2  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนในหลักสูตรตาง ๆ   
 
6.  เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึน    รอยละ 80 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยสารพัดชางยะลามสีื่อประชาสมัพันธเชิงรุกผานคลื่น
วิทยุกระจายเสียง เปนการประชาสัมพันธขอมลูขาวสาร  เพือ่เพิ่มปรมิาณผูเรียนในปงบประมาณ 
2558 และชุมชนไดรับทราบกิจกรรมของวิทยาลัยฯ   
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  ประชาสัมพันธขาวสาร กจิกรรม/ตุลาคม 57 – กันยายน 58/คลื่นความถ่ี FM 95 MHZ 
ณ  อสมท. จังหวัดยะลา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ    60,000              บาท 
  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     60,000  บาท      ไดแก 
 8.1    คาจางเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  2,000  บาท 
 8.2    คาตอบแทนผูจัดรายการสดทางวิทยุ          จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  2,000  บาท 
 
 
 



9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  การประชาสมัพันธมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 9.2  เพิ่มปรมิาณผูเรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 แบบสรุป/รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  9 
โครงการ  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องใชสํานักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.9 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานภายในวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ปจจุบันมีความตองการเครื่องใชวัสดุ 

อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการใชงานตลอดปการศึกษา 
ทั้งน้ีเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภายในหนวยงานดังน้ันทาง
งานบริหารงานทั่วไปจึงไดจัดทําโครงการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

5. วัตถุประสงค 
5.1  เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อยางเพียงพอ และพรอมใชงานอยูเสมอ 
5.2  เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 

 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1  ผูปฏิบัติงานในสังกัดวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
     6.2.1  มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

   6.2.2  บุคลากรทุกคนใชวัสดุ อุปกรณสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 อยางรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  สํารวจความตองการของแตละฝาย 
 7.2  สํารวจราคา 
 7.3  จัดซื้อวัสดุ  -อุปกรณ  เดือน  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  กันยายน  2558  
ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 
  จากงบประมาณหรือเงินรายไดสถานศึกษา งบ 250,000  บาท 
      เปนเงินรวมทัง้สิ้น  200,000  บาท  ไดแก 
  8.1  วัสดุ  อุปกรณ  สํานักงาน 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานในการดําเนินงานตาม
โครงการตางๆ รวมถึงการจัดการเรียนสอนไดอยางเพียงพอ  เพื่อให เกิดประโยชนแกนักเรียน 
นักศึกษา  และวิทยาลัยสารพัดชางยะลาอยางคุมคา 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 สอบถาม/สังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  10 

 โครงการ  พัฒนาบุคลากรรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝายบรหิารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.10 

4. สภาพปจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 

ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร และเปนปจจัยที่สามารถชวย

ผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคกร แนวคิดการบริหารองคกรยุคใหม

จึงใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย และมองทรัพยากรมนุษยเปนกําไรไมใชตนทุน เปนทรัพยากรที่

มีมูลคาเพิ่ม ย่ิงใชย่ิงทําใหมีมูลคามากย่ิงข้ึน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกําลังสําคัญในการผลักดัน

องคกรสูเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม เปนการตอยอดองคความรูของทรัพยากรมนุษยในองคกร ให

เปนทุนมนุษยที่มีคุณคาขององคกร  เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคกรสูเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรน้ันจะสําเร็จไดตองมีการ

ดําเนินการอยางจริงจังอยางเปนระบบและตอเน่ือง กระตุนใหพนักงานเกิดความรักตอองคกร อยาก

เรียน อยากรูและมีความผูกพันกับองคกร ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน มุงเนนความสําเร็จ

เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทําไดโดยวิธีการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

เปนตน 

จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาวขางตน ฝายบริหารทรัพยากร โดย

งานบุคลากร จึงจัดทําโครงการศึกษาดูงาน เปนการดําเนินการใหบุคลากรของวิทยาลัย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกลุมที่อยูในระดับผูบริหาร คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก และหัวหนางาน 

ซึ่งถือเปนกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย  ใหไดรับประสบการณและเรียนรูใน

ชวงเวลาหน่ึง เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงความสามารถในการบริหารและการทํางานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนตอไป  เปนการเรียนรูนอกเหนือจากงานปจจุบันเพื่อเตรียมตัวสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 

 

 

 

 



5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 

5.2 เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ไดรับการพฒันาโดย

การศึกษา เรียนรูจากองคกรอื่น โดยนําสวนที่ดีมาเปนแบบอยาง 

5.3 เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มองเห็นถึงจุดออนและจ

แข็งขององคกรตนเอง โดยการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น แลวนํามาพัฒนาทําการเสริมจุดแข็งและ

พัฒนาจุดออน  

5.4 เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการนําประสบการณและองคความรูที่ได มาปรับปรงุพัฒนาตนเอง 

5.5  เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา       จํานวน  61  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

     ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยั ไดรับประสบการณและม ี

องคความรูเพิม่มากข้ึน และนําองคความรูเหลาน้ันมาพฒันาการปฏิบัติงานในหนาทีร่ับผิดชอบของ

ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ 

  7.2  สํารวจความตองการของบุคลากร 

  7.3  ดําเนินงานตามกิจกรรม  เดือน  มกราคม  2558  ณ  พื้นที่ภาคดหนือ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

  จากงบประมาณหรือเงินรายไดของสถานศึกษา  งบ  242,600  บาท 

       เปนเงินรวมทั้งสิ้น  242,600  บาท  ไดแก 

 เงินงบประมาณหรือเงินรายไดของสถานศึกษา (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

8.1 คานํ้ามันเช้ือเพลิง  49,000  บาท 

8.2 คาเบี้ยเลี้ยง  75,600  บาท 

8.3 คาที่พัก  115,000  บาท 

8.4 คาของที่ระลึก  3,000  บาท 

 

   
  



9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

ตอผูเรียน 

1. ไดรับการถายทอดองคความรูและประสบการณจากครผููสอน 

2. ไดรับพัฒนาที่ทําใหเทาเทียมหรอืดีกวาหนวยงานอื่นที่นํามาเปนตนแบบ 

ตอบุคลากร 

1. มีความรูและประสบการณมากข้ึน ในดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากตางองคกร 

2.  มีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเองและองคกร 

ตอสถานศึกษา 

1. การทํางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เกิดความสามัคคีในองคกร 

3. องคกรเกิดการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

1. ประเมินผลความสําเร็จหลงัสิ้นสุดโครงการ 

2. ติดตามการพฒันางานหลังสิ้นสุดโครงการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  11 

 โครงการ  คุณธรรมนําชีวิต 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝายบรหิารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  1  ตัวบงช้ี  1.7  ตรงกับคานิยม  12  

ประการ  ขอที่  1  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพดัชางยะลาเปนเปนสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   

และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพได

มาตรฐาน  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาคในการที่จะ

ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ในการที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให  มีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงความ

ตองการของตลาดแรงงาน  ระดับประเทศและภูมิภาคน้ัน  นอกจากทกัษะฝมือทางดาน

อาชีวศึกษาแลวน้ัน  คนเราจะมีคุณภาพไดน้ันจะตองมี  หลกัคุณธรรมในการทํางาน เพือ่พัฒนา

งาน  และเปนแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต  ดังน้ันวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  จึงจัดทํา

แผนในการอบรมหลักคุณธรรมในการทํางาน  ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปน

ตนแบบใหกบันักเรียนนักศึกษาตอไป 

5. วัตถุประสงค 

5.1   เพื่อปลูกฝงหลักคุณธรรมในทํางานที่ดี 

 5.2   เพื่อปลูกฝงหลักคุณธรรมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา       จํานวน  61  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมในการทํางาน พฒันางาน  และเปนแนวในการสราง

เสริมคุณภาพชีวิต 

 

 
 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ 

  7.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

  7.3  ดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว  เดือน  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558  

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จากงบ  งบดําเนินงานสถานศึกษา   งบ  10,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  10,000  บาท  ไดแก 

  8.1  คาใชสอยวัสดุ 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  ครูและบุคลากรศึกษานําหลักคุณธรรมมาใชในการพฒันางานและเปนแนวทางสรางเสริม

คุณภาพชีวิต 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  เขารวมโครงการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  12 

โครงการ  จางเหมาบริการเจาหนาที ่

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานพสัดุ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

  สอดคลองกบัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบงช้ีที่  3.1             

และ 3.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่วิทยาลัยสารพัดชางยะลา เปดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพตางๆ โดยมีภาระ

งานในการจัดทําเอกสารและงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปตาม

วัตถุประสงคของวิทยาลัย ทางงานพัสดุจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อจัดหาเจาหนาที่ในการจัด

ทํางานดานธุรการ 

5. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อจัดทําเอกสารและงานตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก   

2. เพื่อชวยใหการรักษาทรพัยสินของทางราชการ 

3. เพื่อชวยกิจกรรมตางๆที่วิทยาลัยจัดดําเนินการ 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

      จางเหมาบริการเจาหนาที่  จํานวน  5  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

    พื้นที่อาคารเรียนมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มีความพรอมในการงานใน

พื้นที่อาคารเรียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 ขั้นตอนดําเนินการ 

  7.1.1.  ประชุมวางแผนการทํางาน 

  7.1.2.  เสนอโครงการอนุมัติดําเนินโครงการ 

  7.1.3.  ดําเนินการตามโครงการตามแผนงาน 

  7.1.4.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

 

 



 7.2 ระยะเวลา 

  ตุลาคม 2557  -  กันยายน  2558 

 7.3 สถานท่ี 

  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบดําเนินงานสถานศึกษา  งบ 470,544  บาท 

   เปนเงินรวมทั้งสิ้น  470,544   บาท ไดแก 

 8.1 คาตอบแทน  78,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาไดรบั  

พื้นที่อาคารเรียนมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มคีวามพรอมในการงานในพื้นที่

อาคารเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  แบบประเมินความพึงพอใจของ ขาราชการครู และ บุคลากร ผูมาเย่ียมชม มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับรอยละ 80.00 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
การศึกษาในจงัหวัด

ชายแดนภาคใต  
(ศพต.)  



โครงการที่  1 

โครงการ  จัดต้ัง/พฒันาศูนยฝกอบรมวิชาชีพใหไดมาตรฐาน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอาํเภอบันนังสตา  . 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาร 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 ยุทธศาสตรที่  1   การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดกําหนดยุทธศาสตรจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริม

ความมั่นคงของรัฐ  โดยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกบับริบทของ

พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” ใน

การพัฒนาอาชีพเพื่อสรางโอกาสการมงีานทําและยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการจัดต้ังศูนยฝกอบรม

วิชาชีพในพื้นที่หนาดานชายแดนและขยายพื้นที่บรกิารดานวิชาชีพในเขตพื้นที่หางไกล  ใน

ปงบประมาณ  2553  จํานวน 11  ศูนยในปงบประมาณ  2554 จํานวน  7  ศูนย  และปงบประมาณ 

2555  ไดจัดต้ังเพิ่มอกี จํานวน  5 ศูนย  ซึ่งปจจบุันน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีศูนย

ฝกอบรมวิชาชีพฯ ทั้งสิ้น  22 ศูนย ภายใตการดูแลของ  18 สถานศึกษาและสามารถใหบริการ

การศึกษาสายวิชาชีพใหแกประชาชนในทุกอําเภอในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต   

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประสานงานในการจัดเวทีประชาคม  เพื่อ

จัดต้ังศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอบันนังสตา  ในปงบประมาณ  2553และไดดําเนินการในป พ.ศ.

2554 จัดต้ัง ณ องคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ตอมาในป พ.ศ.2556  ไดยายมา 

ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 

5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อกระจายความรูใหกบัประชาชนที่อยูในเขตรับผิดชอบของศูนยฯไดอยางทั่วถึง 

5.2  เพื่อลดคาใชจายในการเดินทางของผูเรียน 

5.3  เพื่อพฒันาเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 1 ศูนย 

 

 

 



 6.2  เชิงคุณภาพ 

  สงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชนพื้นที่

อําเภอบันนังสตา  และพื้นที่ใกลเคียง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ 

  ระยะเวลา  เดือน  ตุลาคม 2557 

  สถานที ่     ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอบันนังสตา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ 

  ระยะเวลา  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.3ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 

 7.4สรปุผลการประเมินตามโครงการ 

ระยะเวลา  เดือน กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  งบ  1,295,000  บาท 

 เปนเงินรวมทั้งสิ้น  1,295,000  บาท  

 8.1  คาตอบแทนใชสอย   

 8.2  คาจัดจางเจาหนาที่   

9.  ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 9.1  สามารถกระจายความรูใหกับประชาชนที่อยูในเขตรับผิดชอบของศูนยฯไดอยางทั่วถึง 

9.2  ประชาชนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียน ไปใชในชีวิตประจําวัน ลดรายจาย เพื่อรายได 

เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดี 

10.  การติดตาม  และการประเมนิโครงการ 

 10.1  แบบสอบถาม 

 10.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 

  



โครงการที่  2 

โครงการ  จัดจางยามรักษาความปลอดภัย 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที ่

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

           โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ. 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 สอดคลองกบักลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและสรางความปลอดภัย 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีความตอเน่ืองจนถึง ปจจบุัน การ

ดูแลทรัพยสินทางราชการ จึงจําเปนตองมีความรัดกุม นอกจากน้ีความปลอดภัยของบุคลากรใน

สถานศึกษาที่มีความสําคัญย่ิง วิทยาลัยสารพัดชางยะลา จึงจําเปนตองจัดยามรกัษาความปลอดภัย 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มมาตรฐานรกัษาความปลอดภัยใหมากย่ิงข้ึน   

5.2  เพื่อชวยใหการรักษาเวรยามสอดคลองกบัสถานการณความไมสงบ 

5.3  เพื่อความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

   จางยามรักษาความปลอดภัย  จํานวน 4 คน / ป 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลามีความปลอดภัยทางชีวิตและทรพัยสิน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 ขั้นตอนดําเนินการ 

     7.1.1  ประชุมวางแผนการทํางาน 

     7.1.2  เสนอโครงการอนุมัติดําเนินโครงการ 

     7.1.3  ดําเนินการตามโครงการตามแผนงาน 

     7.1.4  สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 7.2 ระยะเวลา 

     ตุลาคม 2557  -  กันยายน  2558 

 7.3 สถานท่ี 

      วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร   งบ  420,000   บาท 

    เปนเงินรวมทัง้สิ้น 420,000.- บาท ไดแก 

 8.1 คาตอบแทน  420,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาไดรบั  

 ความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพยสินของครู บุคลากร นักเรยีน นักศึกษา  ผูมาติดตอ

ราชการ และผูมาเย่ียมชมสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 แบบประเมินความพึงพอใจของ ขาราชการครู และ บุคลากร ผูมาเย่ียมชม มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับรอยละ 80.00 % 

  



โครงการที่  3 

โครงการ  พัฒนาเครือขายอาชีวศึกษาระดับตําบล  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ  อําเภอบันนังสตา   

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาร 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 สอดคลองกบักลยุทธที่  1  สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

  เน่ืองจากภาวะทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอยางรวดเร็ว  

ทําใหการบรหิารและการจัดการหนวยงานตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สอดคลองตามความคิด  

สิทธิเสรีภาพ วัฒนธรรมและการบรโิภคดวยแนวคิดดังกลาว  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอ

บันนังสตา โดยวิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดใหการสนับสนุนที่จะพฒันาการศึกษาใหประชาชน  

มีความรูคูคุณธรรม  มีจิตสํานึกและวิจารณญาณที่จะสงเสรมิการพฒันา  กาย  วาจา  ใจ  ให

สมบรูณในการพัฒนาตนเอง 

เพื่อใหการบรหิารและการจัดการศึกษาของศูนยฝกอบรมวิชาชีพ  ดําเนินไปอยางมีระบบและ

เกิดความตอเน่ืองสอดคลองตามแผนกลยุทธในการเพิม่ผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาและปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจของฝกอบรมวิชาชีพอําเภอบันนังสตา  จึงไดจัดใหมี

โครงการพัฒนาครือขายอาชีวระดับตําบล  เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินใน

ลําดับตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อการวางแผนการจัดดําเนินงานศูนยฝกอบรมวิชาชีพ   ดําเนินไปตามเปาหมายของ

การจัดการศึกษาของชาติ 

5.2  เพื่อเปนการเพิม่พูนขอมลูขาวสารสารสนเทศในการบรหิารและวางแผนการจัดการ

หนวยงานในการศึกษาดูงาน  ณ  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอบันนังสตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    เครือขายอาชีวศึกษาระดับตําบล จํานวน 21 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

     สามารถเผยแพรและประชาสัมพันธศูนยฝกอบรมวิชาชีพได 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ 

  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม  2557 

 7.2  แตงต้ังคณะกรรมการ 

  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม  2557 

 7.3  ดําเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการ 

  ระยะเวลา  เดือน  มกราคม – กันยายน  2558 

 7.4  สรุปผลการประเมินตามโครงการ 

ระยะเวลา  เดือน  กันยายน 2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  งบ  50,000  บาท 

      เปนเงินรวมทั้งสิ้น  50,000  บาท  ไดแก 

 8.1 ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายอาชีวศึกษาระดับตําบล  50,000  บาท  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 การดําเนินงานภายใตแผนงาน โครงการของศูนยฯ สามารถดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน 

และวัตถุประสงค 

10.  การติดตาม  และการประเมนิโครงการ 

 10.1  แบบสอบถาม 

 10.2  สรุปผลการดําเนินงาน 

 

  



โครงการที่  4 

โครงการ     พัฒนาภาษาสูโลกอาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบสามญัสมัพันธ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  3  พัฒนาความรวมมือมุงสูอาชีวศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันภาษาตางประเทศไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตทั้งดานการศึกษา  การติดตอ

ประสานขอมลูและการประกอบอาชีพ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   ที่มีกิจกรรมรวมมีความจําเปน

อยางมากที่ตองเรียนรูใหมีความเขาใจและสามารถใชภาษาเหลาน้ัน ผูที่มีความพรอมทางดาน

ภาษาจะสามารถพฒันาศักยภาพในการเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  การ

ติดตอสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกจิและการเมืองของชาติ  

วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศจึงเสนอโครงการ 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาที่  2  ใหแกนักเรียน นักศึกษา  

5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาเรียนรูภาษาที่  2  จากสื่อ และครูผูสอนทีเ่ปน

เจาของภาษาหรือผูที่มีความรูความสามารถ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  40  คน 

    6.1.2  ภาษาอังกฤษ/ภาษามาลายูกลางหรอืภาษาจีน  จํานวน  3  ภาษา 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

        นักเรียน นักศึกษา  เขารวมกิจกรรมสามารถทดสอบระดับการพฒันาภาษาวาอยูในระดับใด  

กับสถาบันทดสอบภาษาในแตละดาน เชน อาน ฟง  พูด เขียน  จํานวน  40  คน  โดยผานเกณฑ

ระดับปานกลางรอยละ  60 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

 7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก   ยุทธศาสตร   งบ  171,000   บาท 

    เปนเงินรวมทั้งสิ้น     171,000   บาท  ไดแก 

 8.1  ภาษาอังกฤษ  (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ)    85,500  บาท 

 8.2  ภาษามาลายูกลางหรือภาษาจีน   (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ)   85,500  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 9.1   นักเรียน  นักศึกษา ไดรับการศึกษา และพัฒนาการเรยีนภาษาที่  2 มีทักษะในการ

สื่อสารเปนอยางดี 

 9.2   นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางเครือขาย พัฒนา แลกเปลี่ยนทักษะอาชีพ 

 9.3   นักเรียน นักศึกษา  สามารถโตตอบภาษาตางประเทศกับชาวตางชาติไดเปนอยางดี 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 แบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการที่  5 

โครงการ     การจัดการเรียนการสอนแบบหลกัสูตรวิชาชีพแบบคูขนาน 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบสาขางานอเิลก็ทรอนิกส 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ   กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนคูขนาน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางยะลา ประกอบดวยการศึกษาในระบบ  นอก 

ระบบและระบบทวิภาคี   ซึ่งการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (คูขนาน)  

เปนการดําเนินการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาสาย

อาชีพควบคูกับการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพควบคูกับการศึกษาทางดานศาสนา  

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะไดรับวุฒิทางการศึกษาทางดานวิชาชีพดวย  ดังน้ันการจัดการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (คูขนาน) จึงมีความสําคัญตอการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาไดปจจบุัน 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อสนองยุทธศาสตรการสงเสรมิการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทําในเขตพัฒนา

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.2  เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพแบบคูขนานใหกบันักเรียน  นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.  กศน.  ที่มีความประสงคจะเรียนวิชาชีพ

ในชวงเวลาที่วางใหมีความรูทักษะอาชีพ  สามารถนําไปประกอบอาชีพใหในภายหนา 

5.3  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

5.4  เพื่อใหนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรวาชีพแบบคูขนาน สามารถประกอบอาชีพอสิระ 

หรือเขาสูตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5.6  เพื่อสรางสงัคมสันติสุข   และความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 

 

 

 

 



6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

        เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส. )  แบบคูขนานใหกับนักเรียน 

นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  กศน.  จํานวน  60  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

          นักเรียน นักศึกษา  ที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แบบ

คูขนานสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับ

การศึกษาทีสู่งข้ึน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

 7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก   งบยุทธศาสตร  งบ      120,000   บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     120,000   บาท  ไดแก 

 8.1  คาเชาเหมารถ     (คาตอบแทน, คาใชสอย,  คาวัสดุ)    60,000 

 8.2  คาตอบแทนการสอน (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ)  60,000 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 9.1   สถานศึกษาจัดการศึกษาสนองตอบนโยบายและการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 9.2   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแบบคูขนาน  สอดคลองเช่ือมโยงกับสภาพ

ปญหาความตองการของชุมชนในทองถ่ิน 

 9.3   นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบการอาชีพอสิระ  และเขาสูตลาดแรงงาน 

 9.4   เกิดสังคมสันติสุข  และความสมานฉันทข้ึนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางย่ังยืน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 แบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 



โครงการที ่ 6 

 โครงการ  เพิม่คุณวุฒิหรือเกียรติบัตรเพื่อใหประชาชนไปทํางานตางประเทศ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  3  พัฒนาความรวมมือมุงสูอาชีวศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายใหสถานศึกษาดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต  ประจําปงบประมาณ  

2558   เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร

ของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  ในกลยุทธที่ 4  สรางอาชีพและการมงีานทําให

ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข  กิจกรรมที่ 4.6  เพิ่มคุณวุฒิและเกียรติบัตรเพื่อใหประชาชนไป

ทํางานตางประเทศ   วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  รวมกบัสาธารณสุขจังหวัดยะลา  จึงดําเนินการ

สํารวจความตองการของประชาชนที่ตองการพฒันาความรู  ทักษะ ไปใชในการปฏิบัติงานหรือ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหประชาชนเขารบัการฝกอบรมมีความรูเพิม่มากข้ึน 

 5.2  เพื่อใหเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ ความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

 5.3  เพื่อใหผูเขารบัการฝกอบรมไดนําความรูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ ระดับ 1 ได 

5.4  เพื่อใหผูรับการฝกนําความรู ทักษะไปใชในการปฏิบัติหรือพัฒนางานใหมีประสทิธิภาพ

มากข้ึน 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    ประชาชนผูสนใจ    จํานวน  30  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

    ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ทักษะมากข้ึนหลังจากการรับการพัฒนาฝมอื 

 

 

 



 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

 7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร    งบ  90,000   บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     90,000   บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุใชการดําเนินงานฝกอบรม    42,000  บาท 

 8.2  คาตอบแทนวิทยากร                   40,000  บาท 

 8.3  คาใชสอยอื่น  ๆ                          8,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

 ประชาชนนําความรูที่ไดรบัจากการฝกอบรมเพือ่นําไปประกอบการทํางานในตางประเทศได 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 แบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการที่  7 

 โครงการ     เพิ่มโอกาสการมงีานทํา (ฝกงานตางภาค ตางจงัหวัด)  

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธที่  3  พัฒนาความรวมมือมุงสูอาชีวศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนอันเน่ืองจากความปลอดภัยทั้งนักเรียน  และครูอาจารยกระทบถึงคุณภาพ

การเรียนการสอนที่ดอยลงจําเปนอยางย่ิงที่นักเรียนเหลาน้ันจะตองไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะประสบการณ  ซึ่งจะสงผลกระทบใหเมือ่จบการศึกษา  จะมีโอกาสในการเขาทํางานไดมาก

ย่ิงข้ึน  และเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางกลุมนักเรียนในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต  กับ

นักเรียน นักศึกษาและคนในทองถ่ินอื่น 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการทํางานในสถานประกอบการของนักเรียน   

นักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

5.2 เพื่อสรางทัศนคติที่ดีระหวางนักเรียน  นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต กับนักเรียน นักศึกษา และคนในทองถ่ิน 

5.3  เพื่อเพิ่มโอกาสการมงีานทําของนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

          สงนักเรียน นักศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการ จํานวน  41  คน ในพื้นที่ภาคใต 

ตอนลางและภาคใตตอนบน  เปนเวลา 60 วัน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

    เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึง่จะสงเสรมิใหมี

โอกาสมีงานทํามากข้ึน 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2557 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ เดือน  มกราคม –กันยายน 2558 

 7.4  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน  2558 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร    งบ      307,800   บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น     307,800   บาท  ไดแก 

 8.1  คาเดินทางนักเรียน นักศึกษาฝกงาน     20,400  บาท 

 8.2  คาที่พักของนักเรียน นักศึกษาฝกงาน    35,400  บาท 

 8.3  คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน นักศึกษาฝกงาน   252,000  บาท 

9.ผลท่ีคาดวาไดรบั 

  9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ปรับตัวเขากบับุคคลอื่นไดดี  

สงผลตอโอกาสในการเขาทํางาน 

  9.2 เกิดทัศนคติและความเขาใจที่ดีระหวางบุคคลภายนอกกบัประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 แบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการที่  8  

 โครงการ  สรางแรงจงูใจในการเรียนสายอาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพฒันากจิการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธที่  1  สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดจัดทําแผนพฒันาการอาชีวศึกษา กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ โครงการใหนักเรียน

มัธยม เพื่อใหนักเรียนไดเลือกเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถและความตองการเปนการเพิ่ม

ปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษา เพื่อใหการผลิตกําลงัคนดานวิชาชีพของประเทศมีความสมดุลจึง

ตองสรางแรงจงูใจในการเรียนสายอาชีพใหนักเรียนมัธยมไดเห็นความสําคัญของการเรียนสาย

อาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนในการเรียนสายอาชีวศึกษา 

     5.2  เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 

     5.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและปรบัปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  โรงเรียนกลุมเปาหมาย  จํานวน   20  คน 

    6.1.2   จํานวนนักเรียนมัธยม  จํานวน  200  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1  นักเรียนมัธยมสามารถนําขอมลูการเรียนอาชีวศึกษาตัดสินในเรียนได   

 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

     7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน มกราคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.4  ดําเนินโครงการ /เดือน กุมภาพันธ  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

    7.5  รายงานสรุปผลโครงการ /เดือน มีนาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (สพต.)  งบ  100,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  100,000  บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุใชสอย 

     8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1  สามารถสรางแรงจงูใจในการเรียนสายอาชีพ 

     9.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ชวยเปนสื่อในการประชาสัมพันธ 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  9 

 โครงการ สรางเครือขายครูแนะแนว 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธที่  1  สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดจัดทําแผนพฒันาการอาชีวศึกษา กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ โครงการสราง

เครือขายครูแนะแนว  ใหกับครเูครือขายในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาในจงัหวัดยะลา ในการประสานความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางหนวยงาน เพื่อ

เปนสื่อกลางในการแนะแนว แนวทางในจัดการเรียนการสอน          สายอาชีพและรายละเอียด

ตางๆของวิทยาลัยฯแกนักเรียนในโรงเรียนเครือขายและเพิม่ปริมาณผูเรียนสายอาชีพตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อสรางความเขาใจและสรางแรงจงูใจในการเรียนสายอาชีพ  

  5.2  เพื่อมกีารจัดการดานเพิ่มปรมิาณผูเรียนสายวิชาชีพอยางเปนระบบ โดยอาศัยความ

รวมมือจากคร ู

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  ครูเครือขายแนะแนว   จํานวน   20  คน 

     6.1.2  โรงเรียนเปาหมาย   จํานวน   10  แหง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

          เครือขายแนะแนว เขาใจการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ สามารถนําขอมูลไปแนะ

แนวนักเรียนได 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน มกราคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.4  ดําเนินโครงการ /เดือน กุมภาพันธ  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.5  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน มีนาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (สพต.)  งบ  20,000  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  20,000  บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุใชสอย 

     8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1  ครูเครือขายเขาใจการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพมากข้ึน 

     9.2  จํานวนนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพในระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 มากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  10 

 โครงการ  กิจกรรมนักเรียนทุนกลุมพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนร.นศ. 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพเิศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  1  สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  ไดรับนโยบายใหดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมนักเรียนทุน (ปลูก

จิตสํานึกรักบานเกิด) ใหกับนักเรียนทุนกลุมพเิศษจังหวัดชายแดนภาคใต (ทุน จชต.) เพื่อ

เสริมสรางและปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนทุนเกิดความรักในภูมิลําเนา มีความรัก ความสามัคคี 

สามารถนําความรูกลบัมาพฒันาตนเองและถ่ินเกิดใหสอดคลองเหมาะกับภูมสิังคมและ

สถานการณทีเ่กิดข้ึน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนทุนเกิดความรักในภูมิลําเนาของตนเอง 

 5.2  เพื่อเสริมสรางความรัก สามัคคีระหวางนักเรียนทุนฯ 

 5.3  เพื่อสําเร็จการศึกษา นักเรียนทุนนําความรูมาพัฒนาตนเองและภูมิลําเนา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 ทุนประจํา  จํานวน   390  ทุน ดังน้ี 

  -  ปวช. 1  จํานวน   210 ทุน 

  -  ปวช. 2  จํานวน   170 ทุน 

  -  ปวส. 1  จํานวน   420 ทุน 

 6.1.2  ทุนไปกลับ  จํานวน   187  ทุน ดังน้ี 

  -  ปวช. 1  จํานวน    60 ทุน 

  -  ปวช. 2  จํานวน   101 ทุน 

  -  ปวส. 1  จํานวน    26 ทุน 

 

 

 

 



    6.1.3  ทุนตางพื้นที่ จํานวน  48  ทุน ดังน้ี 

  -  ปวช. 1  จํานวน    19 ทุน 

  -  ปวช. 2  จํานวน    16 ทุน 

  -  ปวส. 1  จํานวน    13 ทุน 

 รวมท้ังหมด  จํานวน  625  ทุน 

   6.2  เชิงคุณภาพ 

    6.2.1  นักเรียนทุนกลุมพเิศษจังหวัดชายแดนภาคใตมีจิตสํานึกรกับานเกิด 

   6.2.2  มีความรักสามัคคี สามารถพฒันาตนเองและภูมิลําเนา 

 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557 /วิทยาลัยสารพดัชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ  /เดือน ตุลาคม  2557/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.3  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤษภาคม  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.4  ดําเนินโครงการ /ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม  2558 /พื้นที่จงัหวัดสงลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (สพต.)  งบ  625,000 บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น. 625,000 บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุใชสอย 

 8.2  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีและมีความสามัคคีมากข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  สังเกตการเขารวมกจิกรรม 

 10.2  แบบประเมินผลโครงการ 

     

  



โครงการที่  11  

โครงการ  ฝกอาชีพใหเยาวชนในกลุมเปาหมายพเิศษ  กลุมที่ไดรับผลกระทบ/ผูดอยโอกาส, 

    เยาวชนในสถานพินิจ/เรือนจํา, โครงการพระราชดําริ และกลุมอื่นๆ 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  4  สรางอาชีพและการมงีานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดจัดทําแผนพฒันาการอาชีวศึกษา กลยุทธที4่  สรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชนเพื่อ

สังคมสันติสุข  ฝกอาชีพใหเยาวชนในกลุมเปาหมายพเิศษ มีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ 

ที่ไดรับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออม จากเหตุการณความไมสงบ ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูใหดีข้ึน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแล คุมครอง และการบริการใหความรูแกกลุม 

ผูไดรับผลกระทบ  

  5.2 เพื่อฝกอบรมทักษะดานวิชาชีพใหแก กลุมที่ไดรบัผลกระทบ/ผูดอยโอกาส,เยาวชนใน

สถานพินิจ/เรือนจํา, โครงการพระราชดําริ และกลุมอืน่ๆ 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

          6.1.1กลุมที่ไดรับผลกระทบ/ผูดอยโอกาส      จํานวน  20 คน 

 6.1.2กลุมเยาวชนในสถานพินิจ/เรือนจํา    จํานวน  40 คน 

 6.1.3พระราชดําร ิ      จํานวน  40 คน 

 6.1.ครูสอนโรงเรียนตาดีกา     จํานวน  20 คน 

 6.1.4กลุมอื่นๆ       จํานวน  20 คน 

     รวมท้ังสิ้นจํานวน  140  คน 

 

 

 



6.2  เชิงคุณภาพ 

    ผูเขาฝกอบรม นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน รอยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

      7.3  ประสานงานกลุมเปาหมาย /เดือน พฤศจกิายน 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม  

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือน มกราคม  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.4  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน  2558  

   ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.5  ประชุมคณะดําเนินงานเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน  2558  

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.6  ดําเนินโครงการ /เดือน เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน  2558 /พื้นที่จังหวัดยะลา 

     7.7  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก   งบยุทธศาสตร  (ศพต.)   งบ  140,000  บาท 

     เปนเงินรวมทัง้สิ้น   140,000  บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุ 

 8.2  คาใชสอย 

     8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

  ประชาชน  จํานวน  140  คน นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน สรางงาน สรางอาชีพ 

ลดรายจาย เพิ่มรายได เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

 10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  12 

 โครงการ  1 วิทยาลัย 1 ตําบล 1 อาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  1  สรางอาชีพและการมงีานทําใหกับประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ขอ 4  พัฒนาคุณภาพการออาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระดับสากล ใหสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ 

 ขอ 8  พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 นโยบาย สอศ. มิติที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษา 

 ขอ 1.4  จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนใต 

ประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่ 1.8  พัฒนาผูสําเรจ็การศึกษาใหมีงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระหรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

 มาตรฐานที่ 4  ดานการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ประกันคุณภาพภายนอก 

 ตัวบงช้ีที่ 1  ผูสําเรจ็การศึกษาใหมงีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 ตัวบงช้ีที่ 6  ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสรมิการพัฒนาทักษะของผูเรียนในสังคม

ปจจุบัน การประกอบอาชีพมีความจําเปนอยางมาก  จากการสํารวจทําใหทราบวา เยาวชนในชุมชน

วางงาน ดังน้ัน เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนหรือผูสําเรจ็การศึกษาสายอาชีพไดประกอบอาชีพอิสระ

สรางไดใหครอบครัวลดรายจาย   สงเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชนแลผูสําเรจ็การศึกษาสาย

อาชีพชายแดนใต ใหมีความมั่นคงตอไป 

 

 

 

 



5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเยาวชนและผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีพสามารถประกอบอาชีพ 

 5.2  เพื่อใหเยาวชนมีรานตัดผมที่นาเช่ือถือได 

 5.3  เพื่อเปนการประชาสัมพันธการเรียนอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

              ผูเขารับการฝกอาชีพ    จํานวน 20 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 

      สรางโอกาสการมีงานทําในพื้นที ่

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.3  ประสานงานกลุมเปาหมาย /เดือน พฤศจกิายน 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม 

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือน มกราคม  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.6  ดําเนินโครงการ / เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน  2558 ณ  พื้นที่จังหวัดยะลา 

     7.7  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (ศพต.)   งบ  32,000  บาท 

     เปนเงินรวมทัง้สิ้น   32,000   บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุ 

 8.2  คาใชสอย 

     8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1  ผูจบการศึกษาจากการศึกษาจงัหวัดชายแดนใตสามารถประกอบอาชีพอสิระได 

     9.2  สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวได 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

 10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  13   

 โครงการ  1 ชาง 1 ตําบล 1 อาชีพ (รวมกับศอ.บต.) 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  4  สรางอาชีพและการมงัานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

4.  สภาพปจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ขอ 4  พัฒนาคุณภาพการออาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระดับสากล ใหสอดคลอง

กับความตองการของประเทศ 

 ขอ 8  พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 นโยบาย สอศ. มิติที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษา 

 ขอ 1.4  จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนใต 

 ประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่ 1.8  พัฒนาผูสําเรจ็การศึกษาใหมีงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระหรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

 มาตรฐานที่ 4  ดานการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ประกันคุณภาพภายนอก 

 ตัวบงช้ีที่ 1  ผูสําเรจ็การศึกษาใหมงีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 ตัวบงช้ีที่ 6  ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสรมิการพัฒนาทักษะของผูเรียนในสังคม

ปจจุบัน การประกอบอาชีพมีความจําเปนอยางมาก  จากการสํารวจทําใหทราบวา เยาวชนในชุมชน

วางงาน ดังน้ัน เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนหรือผูสําเรจ็การศึกษาสายอาชีพไดประกอบอาชีพอิสระ

สรางไดใหครอบครัวลดรายจาย   สงเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชนแลผูสําเรจ็การศึกษาสาย

อาชีพชายแดนใต ใหมีความมั่นคงตอไป 

 

 

 

 



5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเยาวชนและผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีพสามารถประกอบอาชีพ 

 5.2  เพื่อใหเยาวชนมีรานตัดผมที่นาเช่ือถือได 

 5.3  เพื่อเปนการประชาสัมพันธการเรียนอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

             ผูเขารับการฝกอาชีพ    จํานวน 8 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 

    สรางโอกาสการมงีานทําในพื้นที ่

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.3  ประสานงานกลุมเปาหมาย /เดือน พฤศจกิายน 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม 

ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือน มกราคม  2558  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.6  ดําเนินโครงการ /เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน  2558 ณ  พื้นที่จังหวัดยะลา 

     7.7  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (ศพต.) งบ   34,500  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น   34,500  บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุ 

 8.2  คาใชสอย 

     8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

     9.1  ผูจบการศึกษาจากการศึกษาจงัหวัดชายแดนใตสามารถประกอบอาชีพอสิระได 

     9.2  สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวได 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

 10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  14 

โครงการ  โครงการจัดต้ังกลุมอาชีพใหเยาวชนสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต 

1.  ชื่อบุคคล/หนวยงานรบัผิดชอบ งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากจิการนร.นศ. 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  สรางอาชีพและการมงีานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามโครงการพฒันาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ในการสรางอาชีพและการมีงานทําให

ประชาชน เพื่อสังคมสันติสุข โดยการจัดต้ังกลุมอาชีพเยาวชนสันติสุขใหแกเยาวชนบานจาหนัน 

กลุมเยาวชนบานซีเยาะและกลุมเยาวชนบานบุดี ใหมทีักษะอาชีพ มีงานทํา มีรายได และสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพไดตามความตองการ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของกลุม

เยาวชนสันติสุขในจงัหวัดชายแดนภาคใตใหดีข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อฝกอาชีพใหกับกลุมเยาวชนสันติสุข กลุมเยาวชนบานจาหนัน  กลุมเยาวชนบานซี

เยาะและกลุมเยาวชนบานบุดี   

  5.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของกลุมเยาวชนสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใตใหดีข้ึน 

 5.3  เพื่อสรางสงัคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

   ฝกอาชีพใหกับกลุมเยาวชนสันติสุข จํานวน 3 กลุมๆละ 20 คน ทั้งหมด 60 คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.2  กลุมเยาวชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต มีความรู และทักษะในอาชีพ มีอาชีพ

มั่นคง เปนการเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 6.2.2  เพื่อใหชุมชน สังคม เกิดความสันติสุข 

 

 

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1  เสนอโครงการ  /เดือน ตุลาคม 2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.2  พิจารณาอนุมัติ  /เดือน ตุลาคม  2557  ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.3  ประสานงานกลุมเปาหมาย /เดือน พฤศจกิายน 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม 

   ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.3  ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือน มกราคม  2558/วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

 7.4  แตงต้ังคณะกรรมการ  /เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน  2558  

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.5  ประชุมคณะดําเนินงานเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน  2558  

 ณ  วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

     7.6  ดําเนินโครงการ /เดือน เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน  2558 /พื้นที่จังหวัดยะลา 

     7.7  รายงานสรปุผลโครงการ /เดือน กันยายน  2558 /วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

 จาก  งบยุทธศาสตร  (ศพต.)  งบ   131,520  บาท 

  เปนเงินรวมทั้งสิ้น  131,520  บาท  ไดแก 

 8.1  คาวัสดุ 

 8.2  คาใชสอย 

     8.3  คาตอบแทน 

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

       กลุมเยาวชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต มีความรู และทักษะในอาชีพ มีอาชีพมั่นคง  

เปนการเพิม่รายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชน สังคม เกดิความสันติสุข 

10.  การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินผลโครงการ 

 10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

  



โครงการที่  15 

โครงการ  ชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ  2558 

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบงานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา/คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  3  พัฒนาความรวมมือมุงสอาชีวศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่นโยบาย สอศ. ไดจัดสรรงบประมาณตามโครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ 2558 ในกลยุทธที่ 2 จัดทําโครงการพัฒนาความรวมมือมุง

สูคุณภาพอาเซียน โดยงานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา รับผดิชอบจัดทําโครงการชมรมสันติสุขโดย

สันติวิธีในสถานศึกษา สงเสริมใหเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามมีจิตสํานึกในการรัก

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยรวมกันพัฒนาใหเกิดการเรียนรูรวมกันและสรางความรัก

สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

5. วัตถุประสงค  

5.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีความรักสามัคคีระหวางกัน 

  5.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีบทบาทดานการพฒันาสังคมใหอยูรวมกันภายใต

สันติวิธี 

 5.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูบทบาทในหนาที่ของตนเอง 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา   จํานวน  10  คน 

 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา เขารวมกจิกรรมไมตํ่ากวา  จํานวน  50  คน  

 6.1.3  ชมรมสันติสุข จํานวน      1  ชมรม            

6.2  เชิงคุณภาพ 

  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปลูกฝงจิตสํานึกในการรกัสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย การดําเนินชีวิติภายใตสันติวิธีเพื่อความปรองดอง ความสมาฉันท และลดปญหา

ความขัดแยง ดานสังคม ชุมชน  

 

 

 



7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

  7.1  จัดต้ังชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 –                     

30 กันยายน  2558  ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

  7.2  จัดกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 –                      

30 กันยายน  2558   ณ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบยุทธศาสตร  (ศพต.)  งบ  40,000  บาท 

    เปนเงินรวมทั้งสิ้น   40,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

  8.4.1   จัดต้ังชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา 

  8.4.2  จัดกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา  

 8.5 รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการจัดกจิกรรมผานเกณฑ

รอยละ 80 

  9.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหเกิดพลังความ

เขมแข็งภายใตการอยูรวมอยางสันติสุข  

 9.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรักสามัคคีและการทํางานเปนทีม 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

 10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

  

 

 

 

 

 



โครงการที่  16 

โครงการ  อาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุข ประจําปงบประมาณ  2558   

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

สอดคลองกบักลยุทธ  ที่  สรางอาชีพและการมงีานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่นโยบาย สอศ.  ไดจัดสรรงบประมาณตามโครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต  ประจําปงบประมาณ  2558  ในกลยุทธที่  2  สรางอาชีพและการมีงานทําให

ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข  ซึ่งงานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา  รับผิดชอบจัดทําโครงการอาชีวะ

จิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุข  โดยมุงมั่นพัฒนาคนใหมีความสมดุลทัง้ทางดานความรู  ความคิด  

ความสามารถ  ความดีงามและความรบัผิดชอบตอสังคม  ในการจดักจิกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของกบั

การเรียนการสอนจะตองเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งขณะน้ีเยาวชนไทยสวนใหญ

กําลังแสวงหาความสุขความสะดวกสบายใหกับตนเองเปนอยางย่ิง  และไมไดมองสังคมรอบขาง  

วายังมีผูดอยโอกาสอีกมากมาย  ที่ตองการความชวยเหลือจากเรา ดังน้ันเพื่อใหสมาชิกฯ  เกิด

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมรวมพฒันาสงัคมชุมชนทองถ่ินและสาธารณประโยชนตางๆ 

5. วัตถุประสงค  

 5.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรู ความสามารถดานความคิด 

 5.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตบริการดานสาธารณะประโยชน 

 5.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  มีความสามัคคีและรวมกันทาํงานเปนทีม 

6.  เปาหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  บานนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.  จํานวน  1  หลัง  

   6.1.2  บานนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.  จํานวน  2  หลัง 

6.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดเขารวมพัฒนาสังคม สรางสิ่งที่เปนสาธารณะ

ประโยชน 

 

 

 



 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    

 7.1  พัฒนาบานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 –  

30 กันยายน  2558  ณ พื้นที่ในจังหวัดยะลา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ 

จาก  งบยุทธศาสตร  (ศพต.)  งบ  60,000  บาท 

    เปนเงินรวมทั้งสิ้น  60,000  บาท  

 8.1  ขออนุญาตดําเนินโครงการ   

 8.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.3  สํารวจพื้นที่ในการพัฒนา 

 8.4  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 8.5  ดําเนินงานตามโครงการ 

     8.5.1 พัฒนาบานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา  บประมาณ 60,000 บาท 

 8.6  รายงานผลการดําเนินงาน  

9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 9.2  สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา  มีจิตบริการดานสาธารณะประโยชน 

10. การติดตาม  และการประเมนิผลโครงการ 

 10.1  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 10.2  ดําเนินการตามปฏิทิน 

 10.3  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 10.4  สรปุผลการติดตามและประเมินผลรายงานใหสถานศึกษาทราบ 

 10.5  สังเกตพฤติกรรม 

  

 

 

 

 


