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คํานํา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของสถานศึกษาเปนประจําทุกปนั้น งานแผนงบประมาณและขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและ
ความรว มมื อ วิท ยาลัย สารพั ด ชา งยะลา ได จัด ทํา แผนปฏิบั ติ ก ารประจํา ปง บประมาณ 2557
โดยเปน การจัด ทํา แผนแบบมุ ง เนน ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน เพื่ อกํ าหนดทิ ศทางในการบริ ห ารงาน
และการปฏิบัติง านที่มีแบบแผน นําไปสูการปฏิบัติง านจริง และสามารถตรวจสอบได ทั้ง นี้ตอง
สามารถยืดหยุนได และตอบสนองตอยุทธศาสตรการบริหารประเทศเปนสําคัญ
ในการนี้ งานแผนงบประมาณและขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปง บประมาณ 2557 เปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จะไดปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการตางๆ ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2557 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาตอไป
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ขอมูลจังหวัดยะลา
ประวัติเมืองยะลา
คําวา ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิม วา ยะลอ ซึ่ง แปลวา “แห” เปนเมือง
ชายแดนภาคใตที่มีความนาสนใจทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เปน
เมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนตางเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผัง
เมืองที่เปนระเบียบเรียบรอย และยังเปนศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคใต
เดิมยะลาเปนสวนหนึ่งของเมืองปตตานี ซึ่งเปนเมืองขึ้นอยูกับราชอาณาจักรไทยครัง้
สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ในป พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา บรรดาหัวเมืองตาง
ๆ ในบริเวณแถบนี้ตางก็ประกาศตัวเปนอิสระ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงรับสั่งใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาทยกทัพหลวงไปตีเมืองปตตานี
ในป พ.ศ. 2351 ได ท รงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ใหแยกหั วเมืองปต ตานีเ ป น 7 หั วเมื อง คื อ
เมืองปตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สําหรับ
เมืองยะลานั้น มีก ารเปลี่ยนแปลงเจาเมืองหลายครั้ง กอนที่จะมีการประกาศยุบเลิกมณฑล ตาม
พ.ร.บ. วาดวยระเบียบแหงราชอาณาจักรสยามในป พ.ศ. 2476 และกลายมาเปนจังหวัดหนึ่งของไทย
ในที่สุด
จังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอจังหวัดสงขลา ปตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย เปนจังหวัดเดียว
ในภาคใตที่ไมมีพื้นที่ติดตอกับทะเล พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและปาไม พื้นที่ราบมีนอย ยะลาแบงการ
ปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอเบตง อําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา อําเภอรา
มัน อําเภอธารโต อําเภอกาบัง และอําเภอกรงปนัง

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงที่ 5 – 7 องศา
เหนือ และเสนแวงที่ 100 – 102 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต 1,039
กิโลเมตร และตามถนนเพชรเกษมสายใหม 1,084 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,521.077 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.4 ของพื้นที่ภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศและจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ติดตอกับ จังหวัดสงขลา และจังหวัดปตตานี
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
- ทิศใต
- ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
ภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ยะลา มี ลั ก ษณะเป น ภู เ ขา เนิ น เขา และหุ บ เขา
ตั้ ง แต ต อนกลางจนถึ ง ใต สุ ด ของจั ง หวั ด มี ที่ ร าบบางส ว นทางตอนเหนื อ ของจั ง หวั ด ได แ ก
บริเวณที่ราบแมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรีไหลผาน จังหวัดยะลา อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปาน
กลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหวาง 100 – 200 เมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปาดงดิบ และสวน
ยางพารา มีเทือกเขาที่สําคัญอยู 2 เทือกเขา ไดแก เทือกเขาสันกาลา-คีรี เริ่มจากอําเภอเบตง เปน
แนวยาวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาอยู
ภายในจังหวัดในเขตตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา อําเภอกรงปนัง และอําเภอรามัน
จังหวัดยะลา

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดยะลาตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จึงทําให
มีส ภาพอากาศแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู ไดแก ฤดูร อน เริ่ม ตั้ง แตเ ดือนกุม ภาพันธ - พฤษภาคม
และฤดูฝนเริ่มตั้งแต พฤษภาคม - กุมภาพันธ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ 23.1 องศาเซลเซียส
และสูงสุด เฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,281.6 มิลลิเมตร/ป มีฝนตกเฉลี่ย
135 วัน/ป เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน มีฝนตกชุกที่สุด
ประชากร
ประชากรจังหวัดยะลา ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวน 492,557 คน เปนเพศชาย
จํานวน 244,307 คน และเพศหญิง จํานวน 248,250 คน
หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 8 อําเภอ 56 ตําบล 379 หมูบาน 55 อบต. 8 เทศบาล
(1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตําบล) 1 สภาตําบล (ต.โกตาบารู อ.รามัน)

โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และสวนกลางในจังหวัด
- หนวยราชการบริห ารสวนภูมิภาคประจําจังหวัดยะลา จํานวน 29 หนวยงาน และมี
ขาราชการ จํานวน 2,545 คน
- หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดยะลา จํานวน 81 หนวยงาน และมีขาราชการ
จํานวน 3,147 คน
- การจัดองคการบริหารสวนทองถิ่น มี 4 รูปแบบ จํานวน 64 หนวยงาน ขาราชการ
จํานวน 1,112 คน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาล จํานวน 8 แหง
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 55 แหง สภาตําบล 1 แหง (ต.โกตาบารู)
(ที่มา : สํานักงานจังหวัดยะลา 2555)
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ขอมูลสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา
ในป พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดชางยะลาขึ้น
ในจังหวัดยะลาเพื่อเปนอนุสรณครบรอบ 100 ป กระทรวงศึกษาธิการ (2435 – 2535) โดย
มอบหมายใหกรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น ดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้ง และกรมอาชีวศึกษาได
มอบหมายใหประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปนผูประสานงานหาที่ดินในเบื้องตน
เดือนพฤศจิกายน 2534 นายบุญสม พึ่งปาน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปตตานี และ
คณะไดเขากราบมนัสการทานพระครูรามันหคณารักษ เจาอาวาสวัดเวฬุวัน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ
ขอใชที่ดินของวัดเพื่อกอสรางวิทยาลัยสารพัดชางยะลา เมื่อทราบถึงวัตถุประสงคแลว ทานพระครู
รามันหคณารักษ ก็ยินดีแบงที่ดินสวนที่เปนของวัดมี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร 5 ตารางวา คือ เลขที่
4/2 ถนนเวฬุวัน อําเภอเมือง จัง หวัดยะลา ใหเ ชาสําหรับกอสรางอาคารเรียนและบานพัก ครู
โดยมีสัญญาเชา 30 ป
ตอมานายนรชัย วุฒิเ จริญ มงคล ผูอํานวยการวิท ยาลัยสารพัดชางยะลา ซึ่ง ทําหนาที่ผู
ประสานงานในขณะนั้น ก็ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดําเนินการตอไป
และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดชางยะลา สังกัด
กองการศึ ก ษาอาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย ดร.ก อ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นกรมอาชีวศึกษา ก็ไดจัดสรรงบประมาณ ใหเพื่อกอสรางอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน
ขนาด 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง อาคารเรียนและสํานักงาน จํานวน 1 หลัง บานพักผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1 หลัง บานพักครู จํานวน 2 หลัง 12 หอง และบานพักนักการภารโรง จํานวน
3 หลัง 6 หอง
ที่ตั้งสถานศึกษา
วิท ยาลั ยสารพั ดชางยะลา ตั้ง อยูเ ลขที่ 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมื อง จ.ยะลา
รหัสไปรษณีย 9500 โทรศัพท 0-7327-3505-8 โทรสาร 0-7336-1105
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : yala 05
Website : www.yalapoly.ac.th
e – mail : yalapoly@hotmail.com
เลขวิทยุเคลือ่ นที่ : yala 30
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ตั้งอยูในชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278 ครัวเรือนภายในชุมชนไดสนับสนุนสงเสริม
อาชีพแมบานใหมีอาชีพเสริมโดยการผลิตกลวยกวน ภายใตชื่อ กลวยกวนเลิศรส ผลิตขนมทองมวน
ทองพับ ผลิตโดยกลุมชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลา และมีเขตติดตอกับชุมชนตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ชุม ชนหัวสะพานสะเตง มีป ระชากรประมาณ 92 ครัวเรือ น
โดยมีกิจกรรมภายในชุม ชน คือ การทําผาบาติก โครงการจัด ตั้ง อาสาสมัครรวบรวมและแยกขยะ
ในชุมชน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ชุม ชนหลัง วัดเมือง มีป ระชากรประมาณ 280 ครัวเรือน
โดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุมดอกไมประดิษฐ และแปรรูปอาหาร (ทําหนางและปลาสม)
ทิศใตและทิศตะวันตก ติดตอกับชุมชนหาแยกกําปงบาโงย มีประชากรประมาณ 415
ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ โครงการเลี้ยงไกบานสามสายเลือด โครงการเลี้ยงปลาใน
กระชัง เพาะพันธุปลาจําหนาย
การคมนาคม
ระยะหางจากที่วาการอําเภอ/เขต
ระยะหางจากที่วาการอําเภอ/เขต เมือง
ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

4 กิโลเมตร
4 กิโลเมตร
1,084 กิโลเมตร

ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ผูบริหารสถานศึกษา
นายนรชัย
วุฒิเจริญมงคล
นายณรงค
แกนแทน
นายไพบูลย
เพ็ชรสงคราม
นายปรีดี
เกตุทอง
นายบพิตร
เสตะเมธากุล
นายณรงค
ไทยทอง
นายประภาส
เพ็ชรไทยพงค

ระยะเวลา
พ.ศ.2535 – 2539
พ.ศ.2540 – 2545
พ.ศ.2546 – 2550
พ.ศ.2550 – 2551
พ.ศ.2551 – 2552
พ.ศ.2553 – 2556
พ.ศ.2557– ปจจุบัน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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แผนผังวิทยาลัยสารพัดชางยะลา

1
2
3
4
5
6,7
8,9,10

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
สํานักงานและหอประชุม 2 ชั้น
บานพักผูบริหาร ระดับ 7,8
บานพักครู-อาจารย ระดับ 3,4
บานพักภารโรง

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดรับรางวัลและมีผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน
ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัมครเลน ชาย รุนพินเวท การ
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 11 “สโตยเกมส” ระหวางววันที่ 25
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล
2. รางวัลชมเชย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานออกแบบไฟฟา และเขียนแบบ
ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.) ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 23 ปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่
24 – 28 ธันวาคม ณ จังหวัดชุมพร
3. รางวัลดีเดน Magic Memory (กิจกรรมทัศนศึกษา) งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
สามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556
4. รางวัลหมูลูกเสือมาตรฐานการจัดคายพักแรม คายยอยที่ 5 ประจําวันที่ 28 มีนาคม
2556 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 23 – 29 มีนาคม
2556 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ งานประชุม
วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2555 วันที่ 12
กุมภาพันธ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6. รางวัลกิจกรรมทดสอบกําลังใจดีเดน ระดับเหรียญทองแดง งานชุมนุมลูกเสือเนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7. เขารวมงานบริการชุมชน R – Servic ผานเกณฑการประเมิน ระดับ ดี มาก งาน
ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 23 – 29 มีนาคม
2556 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8. รางวัลชมเชย ประกวดเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) ประจําปงบประมาณ 2556
9. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง สาขาวิชาการออกแบบทรงผม
สุภาพบุรุษงานแขง ขันทัก ษะวิชาชีพ /ทัก ษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ ภาคใต ครั้ง ที่ 23 ประจําป
การศึกษา 2555
10. รางวัล ชนะเลิศ การตกแตง เสื้อผา (กางเกงยีนต ) ในงานมหกรรมอาชีวศึก ษา
ภาคใต ครั้งที่ 23 ปการศึกษา 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
11. รางวัลชนะเลิศ การประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต
ครั้งที่ 23 ปการศึกษา 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
12. รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ “รถไฟฟาสําหรับผูพกิ าร” ไดเขารวมแสดงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคใต)
ระหวางวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด พาเลช จังหวัดชุมพร
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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13. รางวัลชมเชย งานสิ่งประดิษฐ “ชุดฝกระบบไฟฟารถยนต” ไดเขารวมแสดงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคใต)
ระหวางวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด พาเลช จังหวัดชุมพร
14. รางวัลเหรียญทองแดง วิชาอุตสาหกรรมแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานฝกฝมือ
ในงานมหกรรมอาชีวศึก ษาภาคใต ครั้ง ที่ 23 ป ก ารศึ ก ษา 2555 วั นที่ 24 – 28 ธั นวาคม
ณ จังหวัดชุมพร
15. รางวัล ชมเชย วิชาอุตสาหกรรมแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานฝก ฝมือในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ 23 ปการศึกษา 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม จังหวัดชุมพร
16. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง สาขาวิชาการออกแบบทรงผม
สุภาพบุรุษ งานแขง ทัก ษะวิชาชี พ /ทัก ษะวิ ชาชีพพื้นฐาน ระดับ ภาคใต ครั้ง ที่ 23 ประจํา ป
การศึกษา 2555 วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ลานลีลาวดี ริช ชุมพร ดําเนินการโดย วิทยาลัย
สารพัดชางภูเก็ต
17. รางวัลหนวยมาตรฐาน เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กใน
การประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2555
18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมูดีเดน คายยอยที่ 3 กองที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2555 ณ คายลูกเสือ
ไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
19. รางวัลชมเชย ประกวดเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) ประจําป พ.ศ. 2555
20. รางวัลชนะเลิศ หมูล ูกเสือทองเที่ยวดีเดน ในการรวมกิจกรรมทัศนศึกษา งาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหวางวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2555
ประจําปการศึกษา 2555
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มาตรฐานและตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพภายใน
8 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้
(วิทยาลัยสารพัดชาง)
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเ รียนที่มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเ รียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งคาคะแนนเฉลีร่ ะดับชาติขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเ รียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป
ตัวบงชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรบั บริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 13 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 14 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนาํ ของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมทิ ัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 23 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 24 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 25 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 26 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 27 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 28 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 29 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 30 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาสีและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 33 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 34 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 35 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 8 การฝกอบรมวิชาชีพ (ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
ตัวบงชี้ที่ 36 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ 37 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ 38 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ 41 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ที่ไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 43 รอยละของผูส ําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผี ลการฝกอบรม
ตัวบงชี้ที่ 44 รอยละของผูส ําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 45 ระดับความพึงพอใจของผูส ําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใชประโยชน
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
ทั้งในเมืองและชนบท พรอมจดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสรางความ
เขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน
พันธกิจ
1. การจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพสําหรับแด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน
เพื่อใหเทาเทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอก ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6 และเทียบเทา
2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกทีท่ ันสมัย มีทักษะหลากหลายมี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบ นฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุง เนนเปาหมายคือ นักเรียนเปน
ศูนยกลาง
2. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
3. การปฏิรปู ครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
7. การเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพือ่ รองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มมี าตรฐานคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร พกพา
(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาทีเ่ หมาะสมตามหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูอ ยางมีคุณภาพ
3. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามสิทธิทกี่ ําหนดไว
5. ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การพัฒนาทัง้ ระบบเต็มตามศักยภาพเพื่อเขาสูมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล
8. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9. นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเขาถึงแหลงทุน และมีทางเลือกกี่จะประกอบ
ธุรกิจสวนตัว
10. หนวยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
11. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา
12. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิง
พาณิชย
13. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภู มิภาค
พันธกิจ
1. จัดสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและ
เทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือให ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย
ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555 – 2569 คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย
1.1 รักษาเปาหมายผูเ รียนในระดับ ปวช. การเพิม่ ปริมาณผูเ รียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปญหาออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดานการปองกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ
กลุมเปาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา
1.4 เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา
1.5 เขาถึงกลุมเปาหมายผูมสี วนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก
นักเรียน และผูปกครอง
2. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย
2.2 จัดตัง้ สถานบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุม จังหวัด 18 กลุมจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แหง จํานวน 4 แหง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะศึกษาอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง
2.4 สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะทองถิ่น
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 ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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
2.9 เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและการสรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism , Project Based
Learning Authentic Assessment การเพิม่ พูนประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณจริง อาทิ Fix it Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่ ครูรุน
ใหม (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สรางความเขมแข็งประกันภายใน สนับสนุนใหทกุ วิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมความพรอมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนไปตามวัตถุป ระสงคของการจัดตั้ง
ความตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยทํางาน สูงวัย สตรี
ฯลฯ
- ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการ
เรียนการสอน สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการ
เรียนการสอน
- พัฒนาครู สรางเครือขาย Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ทีท่ ันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับ ผูเ รียน ยกระดับ ความสามารถของผูเ รียนเพื่อใหผู สําเร็จ อาชีวศึก ษามีขี ด
ความสามารถในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทะงานตาม
ตําแหนงหนาที่ (Function Compertency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม วิถีป ระชาธิป ไตย ความมีวินัย เสริม สรางทัก ษะชีวิต 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
การฝกงานตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ สงเสริมการเรียนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศ ASEAN
4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารจัดการ ไดแก Web
Portal , E – office และ Data based รวมทัง้ การปรับภาพลักษณเชิงบวก
4.2 ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance , Based Budgeting :
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค
และตามนโยบาย , การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง , จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครู
ใหเพียงพอ
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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4.3 ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงาน
ราชการใหเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องคก าร/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอกาคา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพือ่ นบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
- องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH , CPSC/APACC , SEARCA และ
UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศตางๆ ในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุน
เดนมารก เยอรมัน ฯลฯ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
ของ ศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.)
วิสัยทัศน
สง เสริม สนับ สนุน การจัดการอาชีวศึก ษาและฝกอบรมวิชาชีพ จัง หวัดชายแดนภาคใต
อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และสอดคลองกับวิถีชีวิต เพื่อความอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน การอาชีวศึกษา และฝกอบรมอาชีพใหทั่วถึง และยกระดับคุณภาพ
การอาชีวศึกษาใหสูงขึ้นเชื่อมโยงสูป ระชาคมอาเซียน
2. สงเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมอาชีพใหสอดคลองกับอัตลักษณ
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพของทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสในการเรียนสายอาชีพ
เปาประสงค
เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูของสายอาชีพ
ตัวชี้วัด
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 2,800 คน
โครงการ / กิจกรรม
1. สรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ
2. ปรับทัศนะเรียนสายอาชีพใหแกนนํานักเรียนมัธยม
3. พัฒนาเครือขายอาชีวศึกษา (ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด)
4. การจัดการสอนแบบคูขนาน (สอนอาชีพคูกับเรียนศาสนา)
5. ทุนอุดหนุนเรียนสายอาชีพระดับ ปวช. ปวส.
6. กิจกรรมนักเรียนทุน
7. จัดตั้งชมรมวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม
8. ฝกประกอบอาชีพเพื่อหารายไดระหวางเรียน
9. สรางเครือขายครูแนะแนว
กลยุทธที่ 2 สรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชน เพือ่ สังคมสันติสุข
เปาประสงค
เพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรูใหสามารถสรางงานสรางอาชีพได

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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ตัวชีวัด
1. ประชาชนไดรับการบริการวิชาชีพ 15,000 คน
2. ผูผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้นประกอบอาชีพได 10 %
3. จัดตั้งและพัฒนาศูนยฝกอบรมวิชาชีพในพื้นทีห่ างไกล จํานวน 22 แหง
โครงการ / กิจกรรม
1. จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
2. จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3. จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนสันติสุข จชต.
4. จัดตั้ง/พัฒนาศูนยฝกอบรมวิชาชีพฯ ประจําอําเภอหางไกลใหไดมาตรฐาน
5. เพิ่มคุณวุฒิและเกียรติบัตรเพือ่ ใหประชาชนไปทํางานตางประเทศ
6. ฝกอาชีพใหเยาวชนในกลุมเปาหมายพิเศษ (กลุมที่ไดรบั ผลกระทบ เยาวชน)
7. อาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุข
8. สงเสริมการประกอบอาชีพของผูส ําเร็จการศึกษาอาชีพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาความรวมมือมุงสูคุณภาพอาชีวศึกษา
เปาประสงค
เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพสูส ากลและสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพ และจบตามหลักสูตรรอยละ 80
โครงการ / กิจกรรม
1. ปรับพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษาใหม
2. ปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษากอนไปฝกงาน
3. เพิ่มโอกาสการมีงานทํา (ฝกงานตางภาคตางจังหวัด)
4. สงเสริม พัฒนา ประกวด ชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา
5. พัฒนาภาษาสูสากลโลกอาเซียน
กลยุทธที่ 4 เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา และสรางความปลอดภัย
เปาประสงค
เพื่อพัฒนากายภาพสถานศึกษา และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัด
ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย รอยละ 90

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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โครงการ / กิจกรรม
1. จางยาม
2. พัฒนาระบบความปลอดภัยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาผูบ ริหาร/ครู/บุคลากร/ผูเรียนใหสอดคลองกับอาชีพของกลุม จังหวัดและภูมิภาค
4. เตรียมความพรอมหอพักสําหรับนักเรียนพักประจํา

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

20

วิทยาลัยสารพัดช่ างยะลา : แผนปฏิบัติการ ประจําปี งบประมาณ 2557

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
ปรัชญา
“ ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําพัฒนา”
วิสัยทัศน
จัดการอาชีว ศึก ษาและการบริก ารวิช าชีพที่ห ลากหลาย สรา งเครือขายความรวมมื อ
พัฒนาความเปนเลิศหลักสูตรวิชาชีพเฉพะทาง เตรียมเปดประตูสูอาเซียน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ
สรางเครือขายความรวมมือหนวยงานภาครัฐ เอกชน
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาและการบริการวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปฏิรูปหลักสูตรฝกอบรม
เปาประสงค พัฒนาและสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
เศรษฐกิจ สังคม
แผนยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนา และสรางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ)
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1.2 สํารวจความตองการของชุมชน สังคม สถานประกอบการ
1.3 พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายสถานศึกษา/สถาน
ประกอบการ/ภูมิปญ
 ญา
แผนยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา และสรางหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ พิเศษ
หรือหลักสูตรตอยอดอาชีพ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มความรูสูชุมชน ลดรายจาย เพิ่มรายได
2.2 ทําหลักสูตรสรางผูประกอบการในสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตรที่ 3 การศึกษาแนวโนมความตองการฝกอบรมอาชีพของ
ประชาชน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
3.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงาน
ดานอาชีพ/ชุมชนระดับจังหวัด
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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แผนยุทธศาสตรที่ 4 การประชาสัมพันธ และเผยแพรเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ
กลยุทธที่ 4.1 สรางชองทางและวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
4.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก
4.3 พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูปดานสถานศึกษา และแหลงฝกอบรม
เปาประสงค สถานศึกษามีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่เปนมาตรฐาน
สอดคลองกับจุดมุง หมายในการฝกอบรมอาชีพทุกสาขาอาชีพ และเปน
ศูนยบริการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการเทียบโอนประสบการณ
และการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.1 จัดทําหองเรียนมาตรฐาน
1.2 จัดหาครุภัณฑเครื่องมือ อุปกรณ/สื่อ
1.3 พัฒนารูปแบบวิธีการสอน
แผนยุทธศาสตรที่ 2 การจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในชุมชน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีชองทางหลากหลาย
2.2 สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส
2.3 พัฒนากลุมอาชีพเพื่อสรางรายได
แผนยุทธศาสตรที่ 3 การจัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือแบบหุน สวนกับสถานประกอบการในการพัฒนา
บุคลากร
3.2 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
3.3 สนับสนุนการจัดตัวบุคลากรฝกอบรม
แผนยุทธศาสตรที่ 4 การจัดศูนยทดสอบและประเมินเพื่อเทียบโอนผลการ
เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองและแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพตามระดับหลักสูตร
4.2 พัฒนาสมรรถนะครูดานการทดสอบและประเมินการเทียบโอน
4.3 จัดตั้งศูนยเทียบโอนระดับสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตรที่ 5 การจัดศูนยทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
5.2 จัดทําเครื่องมือประเมินคุณวุฒิ
5.3 จัดตั้งศูนยทดสอบระดับภาค
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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พันธกิจที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปดานการบริหาร และการจัดการ
เปาประสงค สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย มีประสิทธิภาพเปน
ที่ยอมรับจากผูท ี่มสี วนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
แผนยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่ 1.1
1.2
1.3

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
จัดหาเครือ่ งมื้อ – อุปกรณ
พัฒนาระบบเครือขายภายใน – ภายนอก
จัดทําระบบสื่อสารทางไกล

แผนยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
2.2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
2.3 สรางศักยภาพบุคลากรดานการติดตามและประเมิน
แผนยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากร
รวมกัน
3.2 สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหาร
ภารกิจ
แผนยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่ 4.1
4.2
4.3

4 การสรางภาพลักษณวิทยาลัยสารพัดชาง
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ
สรางชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการประชาสัมพันธ

แผนยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่ 5.1
5.2
5.3

5 การสงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาถนศึกษา
สรางบุคลากรดานการประเมินประกันคุณภาพ
สนับสนุนงบประมาณดานการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อ
เตรียมรับการประเมินภายนอก

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปฏิรูปกระบวนการฝกอบรม
เปาประสงค ใหสถานศึกษามีระบบการจัดฝกอบรมอาชีพที่สามารถดําเนินการได
อยางยืดหยุน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 การเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น (ครูภูมิปญญา)
กลยุทธที่ 1.1 จัดทําทะเบียนครูภูมปิ ญญา
1.2 จัดทําระบบบริหารจัดการความรู (Knowkedge
Management)
1.3 ถอดบทเรียนจากภูมิปญ
 ญา
แผนยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
กลยุทธที่ 2.1 จัดระบบการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 พัฒนาครูผูสอนดานการผลิตชุดการเรียน / การฝกอบรม
2.3 จัดหาเครื่องมือ- อุปกรณ
แผนยุทธศาสตรที่ 3 การอบรมทางไกล
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาการฝกอบรมบุคลากรทางไกลผานวีดโี อคอนเฟอรเรน
เครือขายวิทยาลัยสารพัดชาง
3.2 จัดระบบการฝกอบรมวิชาชีพกลุมเปาหมายดวยเคเบิลทีวี
ทองถิ่น
3.3 สอนวิชาชีพระยะสั้นทาง R – Radio วิทยุชุมชน
แผนยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ลดระยะเวลา
4.2 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมรวมกับผูเ ชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ
4.3 จัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง
แผนยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่ 5.1
5.2
5.3

5 การบมเพาะผูประกอบการ
สรางศูนยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพในสถานศึกษา
สงเสริมการสรางรายไดระหวางเรียน นักศึกษา กลุมอาชีพ
ถายทอดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสูชุมชน
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
เปาประสงค ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสมรรถนะผูเรียน
1.2 ปรับปรุงระบบติดตามผูเ รียน
แผนยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ตอคุณภาพของผูเรียน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะผูเ รียน
2.2 สรางเครือ่ งมือประเมิน
แผนยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
3.2 ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-Net)
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบการเรียนรูท ี่หลากหลาย
4.2 เตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อ V-Net
แผนยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาผูเรียนใหผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา(V-Net) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนดานภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมใหเรียนผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
กลยุทธที่ 6.1 สรางเครื่องมือประเมิน/ทดสอบ
6.2 จัดตั้งศูนยทดสอบ
แผนยุทธศาสตรที่ 7 ลดจํานวนผูออกกลางคัน
กลยุทธที่ 7.1 พัฒนาสมรรถนะผูเรียน
7.2 พัฒนาระบบติดตามผูเ รียน
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แผนยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาตอ
กลยุทธที่ 8.1 สรางเครือขายความรวมมือ
8.2 สรางงานสรางรายได
แผนยุทธศาสตรที่ 9 เพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษา
กลยุทธที่ 9.1 พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
9.2 พัฒนาระบบการติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เปาประสงค การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 ใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
แผนยุทธศาสตรที่ 2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะครูดานการทําแผนการเรียน
แผนยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มคุณภาพในการจัดจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาสมรรถนะครู
3.2 พัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย
3.3 พัฒนาระบบนิเทศติดตาม
แผนยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะครู
4.2 พัฒนาระบบการการวัดผล
แผนยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการฝกงาน
กลยุทธที่ 5.1 สรางเครือขายความรวมมือ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปฏิรูปดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เปาประสงค การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มคุณภาพในกรปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัย
กลยุทธที่ 1.1 สรางเครือขายความรวมมือ
แผนยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
กลยุทธที่ 3.1 สรางอัตลักษณสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
กลยุทธที่ 4.1 สรางเครือขายความรวมมือ
แผนยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศ
ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 5.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
กลยุทธที่ 7.1 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบดูแลนักเรียน
7.2 เสริมสรางสวัสดิการ
แผนยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
กลยุทธที่ 8.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
แผนยุทธศาสตรที่ 9 บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
กลยุทธที่ 9.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
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แผนยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 10.1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
10.2 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
แผนยุทธศาสตรที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ
กลยุทธที่ 11.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณ
แผนยุทธศาสตรที่ 12 ระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 12.1 สรางเครือขายความรวมมือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปดานวิชาการและวิชาชีพ
เปาประสงค ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการบริการทางวิชาการ
1.2 สนับสนุนการบริการทางวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
เปาประสงค ครู นักเรียน นักศึกษาจัดทําสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม/งานวิจัยสง
ประกวด แสดง เผยแพร แขงขันและนําไปใชประโยชน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ของผูเรียน
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมผูเ รียนดานงานสรางสรรค
แผนยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
กลยุทธที่ 2.1 สนับสนุนครูดานการคิดคนการแกปญ
 หา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ปฏิรูปดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก
เปาประสงค ผูเรียนครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชน ผูเรียน ครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แผนยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตร
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการจัดกิจกรรม
แผนยุทธศาสตรที่ 2 ปลุกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2.1 สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
แผนยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธที่ 3.1 เสริมสรางสมรรถนะผูเรียนครูและบุคลากรดานรางกาย
แผนยุทธศาสตรที่ 4 ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนครุและบุคลากร
4.2 บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียน
การสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ปฏิรูปดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค สถานศึกษาผานการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มคุณภาพในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
แผนยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปฏิรูปดานการจัดการฝกอบรมหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น
เปา ประสงค ผูสํา เร็ จ การฝ ก อบรมหลั ก สู ตรวิชาชีพ ระยะสั้ นที คุณ ลัก ษณะที่พึ ง
ประสงค
แผนยุทธศาสตรที่ 1 จัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธที่ 1.1 สรางเครือขายความรวมมือ
1.2 พัฒนาคุณภาพการฝกอบรม
แผนยุทธศาสตรที่ 2 ใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตร
แผนยุทธศาสตรที่ 3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาเทคนิควิธีการสอน
แผนยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธที่ 4.1 ปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน
แผนยุทธศาสตรที่ 5 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
กลยุทธที่ 5.1 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝก
แผนยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แผนยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
กลยุทธที่ 7.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน
แผนยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธที่ 8.1 ปรับปรุงระบบนิเทศ/ติดตาม
8.2 พัฒนาคุณภาพผูฝกอบรม
แผนยุทธศาสตรที่ 9 ลดจํานวนผูออกกลางคัน
กลยุทธที่ 9.1 ปรับปรุงระบบนิเทศ/ติดตาม
9.2 พัฒนาคุณภาพผูฝกอบรม
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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แผนยุทธศาสตรที่ 10 สรางความพึงพอใจใหกับผูสําเร็จการฝกอบรม
กลยุทธที่ 10.1 พัฒนาระบบการติดตามผูส ําเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ปฏิรูปดานความเปนเลิศวิทยาลัยสารพัดชางยะลา
เปาประสงค 1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ) ไดรับการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 สํารวจความตองการของชุมชน สังคมสถานประกอบการ
1.3 พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายสถานศึกษา/สถาน
ประกอบการ/ภูมิปญ
 ญา
เปาประสงค 2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ) ไดรับการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ
หรือหลักสูตรตอยอดอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรเพิม่ ลดรายจาย เพิ่มรายได
1.2 ทําหลักสูตรสรางผูประกอบการในสาถนศึกษา
เปาประสงค 3. การฝกอบรมอาชีพของประชาชนมีการศึกษาแนวโนมความตองการ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 จัดหลักสูตรวิชาชีพตามความตองการของประชาชน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงาน
ดานอาชีพ/ชุมชนระดับจังหวัด
เปาประสงค 4. วิทยาลัยสารพัดชางมีภาพลักษณดีขึ้นจากการประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร
แผนยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ
กลยุทธที่ 1.1 สรางชองทางและวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
1.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก
1.3 พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ
เปาประสงค 5 สถานศึกษามีหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 จัดทําหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.1 กําหนดรายการและจัดหาครุภัณฑมาตรฐาน
แผนยุทธศาสตรที่ 2 สรางเสริมความพึงพอใจใหผูใชบริการตอคุณภาพของ
หองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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กลยุทธที่ 1.1 ปรับปรุงหองเรียน และหองปฏิบัติการมาตรฐาน
เปาประสงค 6 สถานศึกษามีศูนยฝกอบรมอาชีพในชุมชน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 จัดตั้งศูนยฝกอาชีพในชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 เพิ่มปริมาณผูเรียนระยะสั้น
1.3 จัดหาครูภูมิปญญาทองถิ่นประจําศูนยฝกอบรมอาชีพ
เปาประสงค 7 สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับสถานประกอบการ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเครือขายความรวมมือจัดศูนยฝกอบรมอาชีพ
รวมกับสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 สรางความรวมมือแบบหุนสวนกับสถานประกอบการ
แผนยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเครือขายความรวมมือจัดฝกอบรมรวมกับสถาน
ประกอบการ
กลยุทธที่ 2.1 สรางเครือขายความรวมมือจัดฝกอบรมรวมกับสถาน
ประกอบการ
2.2 สนับสนุนการจัดหาบุคลากรฝกอบรม
เปาประสงค 8 สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนยเทียบโอนประสบการณ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 จัดตั้งศูนยทดสอบและประเมินเพื่อเทียบโอนผลการเรียน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองและบททดสอบมาตรฐาน
รายวิชาตามระดับหลักสูตร
แผนยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงระบบการทดสอบและประเมินเพื่อการเทียบโอน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะครุดานการทดสอบและประเมินการเทียบโอน
2.2 จัดตัง้ ศูนยทดสอบระดับสถานศึกษา
เปาประสงค 9 สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนยทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 จัดตั้งศูนยทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
แผนยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2.1 จัดทําเครื่องมือประเมินคุณวุฒิ
2.2 จัดตั้งศูนยทดสอบระดับภาค
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เปาประสงค 10 สถานศึกษามีการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น (ครุภูมิปญญา)
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความพึงพอใจใหกับผูเขารับการอบรมอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 จัดทําทะเบียนครูภูมปิ ญญา
1.2 จัดทําระบบบริหารจัดการความรู
1.3 ถอดบทเรียนจากภูมิปญ
 ญา
เปาประสงค 11 สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาอบรมอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 จัดระบบการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี/สารสนเทศ
1.2 พัฒนาครูผูสอนดานการผลิตชุดการเรียน การฝกอบรม
1.3 จัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ
เปาประสงค 12 สถานศึกษามีชองทางการอบรมทางไกล
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาอบรมอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการฝกอบรมบุคลากรทางไกลผานวิดโี อคอนเฟอรเรน
เครือขายวิทยาลัยสารพัดชางทั่วประเทศ
1.2 จัดระบบการฝกอบรมวิชาชีพกลุมเปาหมายดวยเคเบิลทีวี
ทองถิ่น
1.3 สอนวิชาชีพระยะสั้นทาง R – Radio วิทยุชุมชน
เปาประสงค 13 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาอบรมอาชีพและ
บริการวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร ใหทันสมัย ลดระยะเวลา
1.2 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมรวมกับผูเ ชี่ยวชาญ สถาน
ประกอบการ
1.3 จัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง
เปาประสงค 14 สถานศึกษามีการบมเพาะผูประกอบการ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการมีรายได ลดรายจาย สรางงาน สรางอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1 สรางศูนยปฏิบัตกิ ารวิชาชีพในสถานศึกษา
1.2 สงเสริมการสรางรายไดระหวางเรียน นักศึกษา กลุมอาชีพ
1.3 ถายทอดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสูชุมชน
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เปาประสงค 15 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารจัดการภายในสาถนศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 จัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ
1.2 พัฒนาระบบเครือขายภายใน – ภายนอก
1.3 จัดทําระบบสื่อสารทางไกล
เปาประสงค 16 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารจัดการายในสาถนศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
1.2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
1.3 สรางศักยภาพบุคลากรดานการติดตามและประเมิน
เปาประสงค 17 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากร
รวมกัน
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหาร
ภารกิจ
เปาประสงค 18 วิทยาลัยสารพัดชางมีภาพลักษณเปนที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางภาพลักษณวิทยาลัยสารพัดชาง
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานประชาสัมพันธ
1.2 สรางชองทางการประชาสัมพันธทหี่ ลากหลาย
1.3 พัฒนาบุคลากร เครือ่ งมืออุปกรณเพื่อการประชาสัมพันธ
เปาประสงค 19 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพรวมกับหนวยงานภายนอก/
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย คิดคนเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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เปาประสงค 20 ผูบริหาร สถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
กลยุทธที่ 1.1 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
1.2 พัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 21 บุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการทํางานการเตรียมการสูอาเซียน
กลยุทธที่ 1.1 ปรับทัศนคติในการทํางานและการบริการ
1.2 พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานและตัวชี้วัด
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรับรองประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 22
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากร
รวมกัน
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหาร
ภารกิจ
เปาประสงค 18 วิทยาลัยสารพัดชางมีภาพลักษณเปนที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางภาพลักษณวิทยาลัยสารพัดชาง
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานประชาสัมพันธ
1.2 สรางชองทางการประชาสัมพันธทหี่ ลากหลาย
1.3 พัฒนาบุคลากร เครือ่ งมืออุปกรณเพื่อการประชาสัมพันธ
เปาประสงค 19 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพรวมกับหนวยงานภายนอก/
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย คิดคนเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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เปาประสงค 20 ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
กลยุทธที่ 1.1 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
1.2 พัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 21 บุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
แผนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการทํางานเพื่อการเตรียมการสูอาเซียน
กลยุทธที่ 1.1 ปรับทัศนะคติในการทํางานและการบริการ
1.2 พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานและตัวชี้วัด
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 22 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางมี
สมรรถนะทางวิชาชีพมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาวิทยฐานะ
1.2 สงเสริมสวัสดิการเพือ่ สรางขวัญกําลังใจ
1.3 พัฒนาคุณวุฒิ
เปาประสงค 23 สถานศึกษาไดรับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
แผนยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 สรางบุคลากรดานการประเมินประกันคุณภาพ
1.3 สนับสนุนงบประมาณดานการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อ
เตรียมรับการประเมินภายนอก
พันธกิจที่ 5 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิรูปผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางมี
สมรรถนะทางวิชาชีพมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
แผนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพรวมกับหนวยงานภายนอก/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1.2 พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย คิดคนเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม
1.3 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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แผนยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่ 2.1
2.2
2.3

2 การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

แผนยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 3.1 ปรับทัศนะคติในการทํางานและการบริการ
3.2 พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานและตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขวัญกําลังใจ
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาวิทยฐานะ
4.2 สงเสริมสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
4.3 พัฒนาคุณวุฒิ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตําแหนง
1. ผูบริหาร

เพศ

อันดับ
ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
ครูผูชวย คศ.1
คศ. 2
คศ. 3
ชาย หญิง รวม
เอก โท ตรี ปทส.
ป.ตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

4

4

2

2

4

4

4

2

2

4

2.1 สาขางานยานยนต

1

1

1

2.2 สาขางานไฟฟากําลัง

1

1

2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส

1

2.4 สาขางานชางเชื่อมโลหะ

2

รวม (1)
2. ขาราชการครู

1

1

2.6 สาขางานอาหารและโภชนาการ

1

1

รวม (3)
4. ลูกจางประจํา
4.1 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

5

รวม (4)

1

1

1

2

1
1

1

1

1

2 2
5 10 2

1

1
1

0

0

4

2
3

1

2
6

3

11 5 16
2 14 16

10 5
10

1
6

13 19 32

20 5

7

2

4.2 พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป
4.3 พนักงานบริการ

1

2
1

2.7 สาขางานคหกรรม
รวม (2)
3. พนักงานราชการ
3.1 สายการสอน
3.2 สายสนับสนุนการสอน

1

2

2.5 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1

1
2
4

1

2

2

1

1

2

2

5

5

5. ลูกจางชั่วคราว
5.1 ครูพิเศษสอน

2

2

1

5.2 เจาหนาที่

1

4

5

2

5.3 เจาหนาทีศ่ ูนยฝกอบรมวิชาชีพ

1

2

3

3

รวม (5)

4

6 10

5

รวมทั้งสิ้น

30 31 61 0

1

0

0

6

3

2

0

0

1
3

1

4

5 31 9 16

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
อัตรากําลังสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
อัตรากําลังสถานศึกษา (รวม)

จํานวน 61 คน

อัตรากําลังสถานศึกษา (ประจํา) จํานวน 60 คน
1. ขาราชการครู
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครู
2. ขาราชการพลเรือน

14
4
10
-

คน
คน
คน
คน

3. ลูกจางประจํา
3.1 ผูสอน
3.2 ผูปฏิบัติงานทั่วไป
4. พนักงานราชการ
4.1 สายการสอน
4.2 สายสนับสนุนการสอน
5. ลูกจางชั่วคราว
5.1 ครูพิเศษสอน
5.2 ผูปฏิบัติงานทั่วไป
5.3 เจาหนาที่ศูนยฯ (จางเหมาบริการ)

5
5
32
16
16
10
2
5
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6. มีผมู าชวยราชการ/ทําหนาที่/รักษาการ ในสถานศึกษา
6.1 ขาราชการครู
คน
6.2 ขาราชการพลเรือน
คน
6.3 ลูกจางประจํา
คน
รวม

-

คน

7 มีผูไปชวยราชการ/ทําหนาที่/รักษาการ ในสถานศึกษา
7.1 ขาราชการครู
1
คน
7.2 ขาราชการพลเรือน
คน
7.3 ลูกจางประจํา
คน
รวม
คน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. แผน-ผล การรับ นักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1 หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

หลักสูตร / สาขา

รูปแบบการจัดการศึกษา
ชั้นเรียน ทวิภาคี
สะสม เทียบโอนฯ
(คูขนาน)

รวม

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ระดับ ปวช.
 สาขางานยานยนต
 สาขางานไฟฟากําลัง
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม ปวช.

20 17
20 10
- - 40 17

-

-

20
20

-

-

-

20
20
20
60

17
10
27

ระดับ ปวส.
 สาขางานเทคนิคยานยนต
 สาขางานติดตั้งไฟฟา
 สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน
รวม ปวส.

20 6
20 15
20 19
60 40

-

-

-

-

15 13
15
- 60 50

35
35
20
90

19
15
19
53

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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1.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประชาชนทั่วไป
นร. ประถมฯ
แผน
ผล

ภาคเรียนที่






ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
รวม

รุนที่ 3
รุนที่ 4
รุนที่ 1
รุนที่ 2

รวม
แผน

ผล

775 1,360 775 1,360
225 1,041 225 1,041
775
775
225
225
2,000 2,401 2,000 2,401

1.3 การฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ

รายการฝกอบรม / ภาคเรียนที่
 ฝกอบรมวิชาชีพ นักเรียน โรงเรียน ตชด.
 ฝกอบรม 108 อาชีพ
 ฝกอบรม 9+1 12+1
 ฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่น
 ฝกอบรมวิชาชีพแกคนพิการและผูดอยโอกาส
 โครงการ Fix It Center

รวม

ภาคเรียนที่
2/56

ภาคเรียนที่
1/57

รวม

แผน ผล แผน ผล
40 160 350 160 20 120 514 190 350 371 350 -

แผน
40
160
20
310
700

630 1,235 760

1,230 1,235

-

ผล
350
514
371

หมายเหตุ : โครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่น จัดอบรมรวมกับศูนยฝกอบรมวิชาชีพ
อําเภอบันนังสตา

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557
1. หลักสูตร ปวช. และ ปวส.
หลักสูตร
ที่

ประเภทวิชา

1

ปวช.

สาขาวิชา/งาน

ปกติ DVT คู สะสม เทียบ
ขนาน
โอน

รวม

20

-

-

20

-

40

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สาขางานยานยนต

-

-

-

20

-

20

2

-

-

-

-

-

40

0

0

40

0

สะสม เทียบ
โอน

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
อุตสาหกรรม

- สาขางานไฟฟากําลัง

อุตสาหกรรม
พณิชยกรรม
บริหารธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

-

-

-

80

0

0

40

สาขาวิชาไฟฟากําลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟา

5

ขนาน

สาขาวิขาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต

4

ปกติ DVT คู

สาขาวิชาเครื่องกล
อุตสาหกรรม

3

ปวส.

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขาพาณิชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

0
30

70

150
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557

(ตอ)

2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.1 สําหรับประชาชนทั่วไป
ที่

จํานวนชัว่ โมง

รุน /ปการศึกษา
200 ขึ้นไป 151-199

121-150

รวม

76-120

61-75

30-60

1 รุนที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2556

25

280

120

425

2 รุนที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2556

25

200

0

225

50

480

120

650

3 รุนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557

25

260

120

405

4 รุนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557

25

180

0

205

รวม (1/2557)

50

440

120

610

รวมทั้งสิ้น

100

920

240

1,260

61-75

30-60

รวม (2/2556)

นอยกวา 30

2.2 หลักสู ตรเสริมวิชาชีพ (มัธยม/ประถม)
ที

รุ่น/ปี การศึกษา

จํานวนชัวโมง
200 ขึนไป

151-199

121-150

76-120

น้ อยกว่า 30

รวม

1 ภาคเรี ยนที 2/2556

350

350

2 ภาคเรี ยนที 1/2557

350

350

700

700

รวมทังสิ น
2.2 สําหรับผูพิการ/ดอยโอกาส
ที่

รุน /ปการศึกษา
รุนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557
รวมทั้งสิ้น

จํานวนชัว่ โมง
200 ขึ้นไป 151-199

121-150

76-120

61-75

30-60

นอยกวา 30

รวม

60

60

60

60
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วิทยาลัยสารพัดช่ างยะลา
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปี งบประมาณ 2556

(ต่ อ)

3. หลักสู ตรอืนๆ
3.2 หลักสู ตร 9+1,12+1
ที

รุ่น/ปี การศึกษา

จํานวนชัวโมง
200 ขึนไป

151-199

121-150

76-120

61-75

30-60

น้ อยกว่า 30

รวม

1 ภาคเรี ยนที 2/2556
2 ภาคเรี ยนที 1/2557
รวมทังสิ น

20

20

20

20

3.3 ฝึ กอบรมอาชีพ
จํานวนชัวโมง
ที

รุ่น/ปี การศึกษา

อศ.กช.

กษ.ระยะสัน

ตชด.

รวมทังสิ น

108 อาชีพ
(3 ชม.)

โครงการ ร่ วมกับ
พระราชดําริ หน่ วยงาน

160

1 ภาคเรี ยนที 2/2556
2 ภาคเรี ยนที 1/2557

ปชด.

รวม
160

40

160

190

390

40

320

190

550
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช.,ปวส. รวมทุกชั้นป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หลักสูตร
ที่

สาขาวิชา/งาน

ชั้นป

ปวช.

ปวส.

รูปแบบการจัด
ปกติ DVT คู สะสม เทียบ

รูปแบบการจัด
ปกติ DVT คู สะสม เทียบ

ขนาน

1 สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานยานยนต

ปวช.

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

20
17
11
–
–
48

–
–
–
–
–
–

–
–
–
6
6

–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
15
9
24

–
–
–
15
15
30

1
2
3
1
2

20
10
4
–
–
34

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

20
10
4
–
–
34

–
–
–
–
15
15

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
15
3
18

–
–
–
15
18
33

1
2
3
1
2

–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
20
19
39

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
20
19
39

ปวส.

1
2

–
–
0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
0

–
–
–

–
–
–

–
–
0

–
–
–

–
–
–

–
–
0

ปวช.

1
2
3
1
2

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

20
–
–
–
–
20

–
–
–
–
–
–

20
–
–
–
–
20

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
20
–
20

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
20
–
20

82

–

–

20

–

102

15

6

59

–

42

122

ปวช.

ปวส.

รวม (2)
ปวช.

ปวส.

รวม (3)
4 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคโลหะ
รวม (4)
5 สาขาวิชาพณิชยการ
5.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

3.2 สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวม (5)

รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
รวม ปวช. และ ปวส.

โอน

–
–
–
–
–
–

รวม (1)
2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง
2.1 สาขางานไฟฟากําลัง

3.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร

ขนาน

20
17
11
–
–
48

ปวส.

3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส

โอน

รวม

1
2
3
1
2

1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต

2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟา

รวม

ปวส.

224
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
รวมแผนรับนักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2557
ที่

หลักสูตร

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคเรียน ที่ 2/2556 ภาคเรียน ที่ 1/2557
รุนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 1 รุนที่ 2
80
70

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 สําหรับประชาชนทั่วไป
3.2 มัธยม - ประถมศึกษา
3.2 สําหรับผูพิการ / ผูดอ ยโอกาส
รวม (3)
4 หลักสูตรอื่นๆ
4.1 หลักสูตร 9+1 , 12+1
4.2 ฝกอบรมอาชีพ
4.2.1 ตชด.
4.2.2 108 อาชีพ (3 ชม.)
4.2.3 รวมกับหนวยงานอื่น
รวม (4)
รวมทั้งสิ้น

425

225

405

350
225

205

160
160
1,160

60
265

755

80
70

350

775

รวม

1,260
700
60
2,020

20

20

40
160
190
410
1,580

40
320
190
570
2,740
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ที่

แผนงาน

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แผนงาน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจาย
งบบุคลากร

1 แผนงาน ขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา
2 แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
3 แผนงาน สนับสนุนการจัด
การศึ
้งแต กษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวักยษาตั
จนจบการศึ
4 แผนงาน สรางและกระจายโอกาส

16,750,068

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม
งบอื่น ๆ

20,325,468

3,575,400
4,827,790

5,327,790

500,000

726,515

726,515

861,000

861,000

ทางการศึกษาใหถั่วถึง
5 แผนงาน สนับสนุนดาน
วิเทคโนโลยี
ทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
รวม

งบเงินอุดหนุน

68,000

68,000
16,750,068

9,264,190

500,000

794,515

-

27,308,773
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แผนงาน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
จํานวน (บาท)

รอยละ

1 งบบุคลากร

16,750,068

82.41

2 งบดําเนินงาน

3,575,400

17.59

20,325,468

100

ที่

งปม.รายจาย

หมายเหตุ

3 งบลงทุน
รวม

2. แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน (บาท)

รอยละ

1 งบดําเนินงาน

4,827,790

90.62

2 งบเงินลงทุน

500,000

9.38

5,327,790

100

ที่

งปม.รายจาย

รวม

หมายเหตุ

3. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่

งปม.รายจาย
งบเงินอุดหนุน
รวม

จํานวน (บาท)

รอยละ

726,515

100

726,515

100

หมายเหตุ
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แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แผนงาน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตอ

4. แผนงาน สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
ที่

งปม.รายจาย

1 งบดําเนินงาน

จํานวน (บาท)

รอยละ

861,000

100

861,000

100

หมายเหตุ

2 งบอื่น ๆ
รวม

5. แผนงาน สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ที่

งปม.รายจาย
งบเงินอุดหนุน
รวม

จํานวน (บาท)

รอยละ

68,000

100

68,000

100

หมายเหตุ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ภาพรวม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

งปม.รายจาย

จํานวน (บาท)

รอยละ

หมายเหตุ

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1 งบบุคลากร

16,750,068

59.94

2 งบดําเนินงาน

3,575,400

16.86

20,325,468

76.80

4 งบดําเนินงาน

4,827,790

17.28

5 งบเงินลงทุน

500,000

3 งบลงทุน
รวม (1)
แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

รวม (2)

5,327,790

17.28

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
6 งบเงินอุดหนุน
รวม (4)

726,515

2.60

726,515

2.60

861,000

3.08

861,000

3.08

68,000

0.24

68,000

0.24

27,308,773

100

แผนงาน สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
7 งบดําเนินงาน
8 งบอื่น ๆ
รวม (5)
แผนงาน สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
9 งบเงินอุดหนุน
รวม (6)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

4,438,900

50,000

3.2 งบลงทุน

รวม (3)

4,388,900

3.1 งบดําเนินงาน

โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

2. แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

1,090,000

1.4 งบลงทุน
16,905,856

4,084,729

1.2 งบดําเนินงาน

รวม (1)

11,731,127

เงิน งปม.

1.1 งบบุคลากร

งาน/โครงการ..................

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงบประมาณ /แผนงาน/งาน/โครงการ

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

เงินรายได

รวม

4,438,900

50,000

4,388,900

16,905,856

1,090,000

4,084,729

11,731,127

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5,327,790

500,000

4,827,790

20,325,468

3,575,400

16,750,068

เงิน งปม.

-

-

-

-

เงินอุดหนุน เงินรายได

เพิ่ม-ลด

5,327,790

500,000 100 %

4,827,790 + 18 %

3,575,400 - 36 %
- - 100
%
20,325,468 - 26 %

16,750,068 + 6 %

รวม

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศอส .
ธศ .

สนองนโยบาย

ดั ว หงั จ
พา ภ ณุ ค นั กะ ร ป

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ
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861,000

750,000

งบอื่นๆ

รวม (5)

861,000

งบดําเนินงาน

4. แผนงาน สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง

-

800,110

377,000

4.1.5 คาจัดการเรียนการสอน

รวม (2)

55,100

26,620

4.1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน

4.1.4 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

58,000

4.1.2 คาอุปกรณการเรียน

เงินอุดหนุน

283,390

-

เงิน งปม.

4.1.1 คาหนังสือเรียน

งบเงินอุดหนุน

งาน/โครงการ..................

3. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงบประมาณ /แผนงาน/งาน/โครงการ

-

เงินรายได

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2556

861,000

750,000

861,000

800,110

377,000

55,100

26,620

58,000

283,390

รวม

861,000

861,000

-

เงิน งปม.

-

726,515

432,250

63,175

67,500

30,590

133,000

-

เงินอุดหนุน เงินรายได

เพิ่ม-ลด

861,000 100 %
- 100
%
861,000 100 %

726,515 - 21%

432,250 + 32 %

63,175 + 24 %

67,500 + 68 %

30,590 - 56 %

133,000 - 62 %

รวม

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศอส .
ธศ .

สนองนโยบาย

ดั ว หงั จ
พา ภ ณุ ค นั กะ ร ป

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ
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เงิน งปม.

2,472,000
24,677,756

รวม (6)

รวม (1)+ 2)+(3)+(4)-(5)+(6)

งบเงินอุดหนุน

5. แผนงาน สนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

แผนงบประมาณ /แผนงาน/งาน/โครงการ

868,110

68,000

68,000

เงินอุดหนุน

-

เงินรายได

68,000

รวม

25,545,866

2,540,000

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2556

26,514,258

-

เงิน งปม.

794,515

68,000

68,000

-

เงินอุดหนุน เงินรายได

เพิ่ม-ลด

27,308,773

68,000 100 %

68,000 100 %

รวม

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศอส .
ธศ .

สนองนโยบาย

ดั ว หงั จ
พา ภ ณุ ค นั กะ ร ป

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
งบประมาณรายรับ (รวม : งปม.เหลื่อมป 2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

งปม.รายจาย

จํานวน

หมายเหตุ

1 งบประมาณเหลื่อมป (30 ก.ย. 56)
เงินรายได

1,744,767
รวม (1)

1,744,767

2 งบประมาณ ประจําป 2556
2.1 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2.2 แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต

20,325,468
5,327,790
726,515

ปฐมวัยจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2.4 แผนงาน สรางและกระจายโอกาส

861,000

ทางการศึกษาใหถั่วถึง
2.5 แผนงาน สนับสนุนดานวิทยาศาสตร

68,000

เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
รวม (2)

27,308,773

งปม. รวมทัง้ สิ้น (1)+(2)

29,053,540

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ผลผลิต)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

รายจาย

ปวช.

ระยะสัน้

1 งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
6,625,694
1.2 เงินวิทยฐานะ
843,620
1.3 คาจางประจํา
1,220,970
1.4 คาตอบแทนพนักงานราชการ
5,273,160
รวม (1)
13,963,444
2 งบดําเนินงาน
2.1 คาธุรการนอกเวลาราชการ
60,000
2.2 คาตอบแทนครูผูสอน
400,000
2.3 คาตอบแทนครูพิเศษสอน (3 อัตรา)
2.4 การจางเหมาบริการ
2.4.1 เจาหนาที่ (8 อัตรา)
488,440
2.4.2 ยาม (5 อัตรา)
2.5 คาเชาทรัพยสิน
16,020
2.6 คาซอมแซมยานพาหนะ
300,000
2.7 คาซอมแซมครุภัณฑ
80,000
2.8 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พกั พาหนะ
700,000
2.9 คาวัสดุ
2.9.1 วัสดุการศึกษา
- แผนกสามัญสัมพันธ
40,000
- สาขาวิชาเครื่องกล
40,000
35,000
- สาขาวิชาไฟฟากําลัง
35,000
53,000
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
30,000
50,000
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
30,000
62,000
- สาขาวิชาพณิชยการ
62,000
- สาขาวิชาคหกรรม
70,000
- สาขาวิชาดนตรี
30,000
2.9.2 วัสดุสํานักงาน
240,000
2.9.3 วัสดุอาคารสถานที่
150,000
2.9.4 วัสดุตํารา วารสาร
15,000
2.9.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
20,000
260,000
2.10 คาสาธารณูปโภค
631,530
30,000
2.11 คาใชจา ยอื่น ๆ
200,000
รวม (2)
225,000 3,902,990

ผลผลิต
ปวส.

อศ.จชต

เงินรายได
(บกศ.)

อื่นๆ

รวม
6,625,694
843,620
1,220,970
5,273,160
13,963,444

206,280
300,240
420,000

62,000
43,000
58,000
30,000

20,000
20,000
233,000

720,240

-

206,280

60,000
400,000
206,280
788,680
420,000
16,020
300,000
80,000
700,000

40,000
137,000
131,000
138,000
122,000
62,000
70,000
30,000
240,000
150,000
15,000
300,000
681,530
200,000
5,287,510

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจาย (ผลผลิต)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

รายจาย
ยกยอดมา

ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ระยะสัน้

225,000 17,866,434

อศ.จชต

233,000

3 งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ
3.1.1 กลองถายรูปดิจติ อล
3.1.2 คอมพิวเตอร
3.1.3 รถยนต 4 ประตู (ดีเซลล)
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม (3)
4 งบเงินอุดหนุน
4.1 คาใชจา ยในการจัดการศึกษา
ขัน้ 4.1.1
พื้นฐานคาหนังสือเรียน
4.1.2 คาอุปกรณการเรียน
4.1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน
4.1.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1.5 คาจัดการเรียนการสอน
4.2 สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
4.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวม (4)
5 อืน่ ๆ
5.1 โครงการแผนปฏิบัตกิ ารฯ
5.2 โครงการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
5.3 โครงการ Fix it center 56
5.4 สํารองเงินเหลื่อมป
5.5 อื่นๆ
รวม (5)

รวมทัง้ สิน้ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(ตอ)
เงินรายได
(บกศ.)

อื่นๆ

720,240

รวม

-

206,280 19,250,954

-

830,000

30,000
500,000
800,000
1,330,000

-

133,000
30,590
67,500
63,175
432,250
68,000
30,000
824,515

30,000
500,000
800,000

-

-

-

133,000
30,590
67,500
63,175
432,250
68,000
30,000
824,515

-

-

3,450

1,936,340

32,500

500,000

-

-

30,000
4,827,790
861,000

861,000
200,000

200,000
3,450

2,136,340

32,500 5,688,790

1,052,965 20,002,774

265,500 6,909,030

2,002,290
4,827,790

-

30,000 7,891,080
1,066,280
- 1,066,280 29,296,549

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

แผนงาน / โครงการ

1 สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน
2 แขงขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคใต ครั้งที่ 24 และการแขงขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ
3 โครงการเตรียมความพรอมในการทดสอบ V - Net
4 เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูดานการปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนสายอาชีพ
5 โครงการทัศนะศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ของนักศึกษาใหม
6 นํานักศึกษาออกฝกทักษะบริการตัดผมนอกสถานที่
7 บริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผูเรียน นอกสถานที่
8 ประชุมโรงเรียนในเครือขาย โรงเรียนประถมศึกษา
9 เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป งปม. 2557
รวม

ที่

ฝายวิชาการ

3,450

3,450

ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

0

321,000

10,000
10,000
5,000
8,000

3,000

15,000

สิ่งประดิษฐจํานวน 4 ชิ้น

รร. ในเครือ จํานวน 12 รร.

นศ. ฝกทักษะ 60 คน
ออกบริการ 6 ครั้ง/ป

เขารวมโครงการ

ครูและ นศ. จํานวน 50 คน

เขารวมโครงการ

นศ. จํานวน 100 คน

สามารถนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวันได
นศ. ปวช.3 , ปวส. 2

นศ เขารวมจํานวน 53 คน

220,000

เปาหมาย/ ตัวชี้วัด
นร. ,นศ. จํานวน 300 คน

อื่น ๆ
(จชต.)

ระยะสั้น
50,000

บกศ.

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามผลผลิต

แผนกตัดผมชาย
แผนกตัดผมชาย

แผนกไฟฟา,อิเล็ก

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

ม. 8 ตบช. 8 , 9
ม. 5 ตบช. 1

ม 4 ตบช. 1 ม 5 ตบช. 1

ม.8 ตบช. 8 , 9

ม.1 ตบช. 1

ม. 1 ตบช 4 , 5
ม.3 ตบช. 12

ม.1 ตบช. 2 , 3 , 4
ม. 8 ตบช. 8 , 9

ม. 1 ตบช. 5 , 4 , 6 , 7

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
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21

20

15
16
17
18
19

11
12
13
14

10

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยอดยกมา
ประชุม - สัมมนาหรือปฏิบัติกิจกรรม รวมกันกับ
นักศึกษาตางประเทศ
ปรับปรุงหองเรียนทฤษฏีและปฏิบัต ิงาน
พัฒนาความรูและทักษะในสถานประกอบการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมเขียนแบบ
ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
พัฒนาหองเรียนสาขางานอาหารและโภชนาการ
งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต
มอบวุฒิบัตรนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชากับ
สมถานประกอบการ (พี่สอนนอง)
โครงการเรียนรูในสถานประกอบการ
รวม

ฝายวิชาการ (ตอ)

3,450

ปวช.
3,450

32,500

10,000
22,500

ผลผลิต
ปวส.
0

496,000

50,000

14,000

30,000

80,000
1,000

ระยะสั้น
321,000

-

บกศ.

เปาหมาย/ ตัวชี้วัด
ฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

นศ. มีความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 80

300,000 นศ. ปวช.3 , ปวส.3
จํานวน 30 คน

นศ. ทุกหลักสูตรเขารวม 300 คน

งานทวิภาคี

งานทวิภาคี

ม. 3 ตบช. 8
ม. 4 ตบช. 1
ม. 8 ตบช. 4
ม. 8 ตบช. 5

ม.3 ตบช. 12

ม. 4 ตบช. 1/ ม.5 ตบช. 1

แผนกมีวัสดุ - อุปกรณ
แผนกอาหาร
33,500 ครู , นศ. เขารวม 40 คน ฝายวิชาการ/ฝายพัฒนา
รร. ในเครือ 12 รร. / นศ. 400 คน ฝายวิชาการ
3,000 ครู , นศ. เขารวม 46 คน สาขางานยานยนต

536,500

ม. 3 ตบช. 12

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

แผนกวิชา
ม.3 ตบช. 8
นศ.เขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 แผนกวิชา
ม. 8 ตบช. 5
มีสื่อจํานวน 5 รายวิชา แผนกตัดผมชาย ม.2 ตบช. 3/ม.8 ตบช. 8,9
นศ. 30 คน ครุผูสอน 5 คน แผนกไฟฟา
ม. 3 ตบช. 12

พัฒนาแผนก 4 แผนก

200,000 นศ.เขารวม 20 ครู 3 คน

อื่น ๆ
(จชต.)
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

แผนงาน / โครงการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา
22 เรียนรูในสถานประกอบการ
23 ระดมทรัพยากรในการจัดฝกอบรม

ที่

ฝายวิชาการ (ตอ)

3,450

ปวช.
3,450

32,500

ผลผลิต
ปวส.
32,500

498,000
1,034,500

2,000

ระยะสั้น
496,000

-

-

บกศ.

536,500

อื่น ๆ
(จชต.)
536,500
นศ. แผนกคหกรรมบริการมี
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

นศ. มีความรูเพิ่มขึ้ร รอยละ 80

เปาหมาย/ ตัวชี้วัด
งานทวิภาคี

ผูรับผิดชอบ

ม. 8 ตบช. 8 , 9
ม.8 ตบช. 5

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
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วิทยาลัยสารพัดช่ างยะลา : แผนปฏิบัติการ ประจําปี งบประมาณ 2557

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

แผนงาน / โครงการ

4 อาชีวะรวมดวยชวยประชาชนและหนวยอาชีวะบริการ
5 วันสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ 2557
6 อนุรักษศิลปประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ตกแตงกระทง)
ประจําปงบประมาณ 2557
7 อนุรักษศิลปประเพณี และวัฒนธรรมไทย
(ตกแตงกระทงใหญ) ประจําปงบประมาณ 2557
8 งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ป 2557
9 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2557
10 การแขงขันกีฬาสีตานภัยยาเสพติด ประจําป 2557
11 รณรงคปองกันยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล
รวม

1 ฝกอบรม 108 อาชีพ
2 ฝกอบรมอาชีพนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3 ฝกอาชีพ พระภิกษุ สามเณร และผูนําศาสนา

ที่

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ปวช.

0

ผลผลิต
ปวส.

0 189,000

12,000
9,500
30,000

10,000

3,500
8,000

ระยะสั้น
50,000
48,000
18,000

บกศ.

0

ฝกอาชีพ 4 รายวิชา/300 คน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

โครงการพิเศษฯ ม. 4 ตบช. 1/ม.8 ตบช. 8,9
ฝกอาชีพ 5 รายวิชา/100 คน โครงการพิเศษฯ ม. 4 ตบช. 1/ม.8 ตบช. 8,9
ฝกอาชีพพระภิกษุ 20 รูป โครงการพิเศษฯ ม. 4 ตบช. 1/ม.8 ตบช. 8,9
ผูนําศาสนา 20 คน
40,000 มีผูออกมาใชบริการ 200 คน โครงการพิเศษฯ ม. 4 ตบช. 1/ม.8 ตบช. 8,9
ม. 6 ตบช. 1
ครู - บุคลากรเขารวม 50 คน งานกิจกรรม ฯ
ไดเทียนพรรษา 1 ตน
งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 1
ครู - นศ. เขารวม 50 คน
ไดกระทงใหญ 1 กระทง งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 1
ครู - นศ. เขารวม 50 คน
งานกิจกรรม ฯ ม. 4 ตบช. 1/ม.8 ตบช. 8,9
ครู - นศ. เขารวม 172 คน
มีผูเขารวมโครงการ 145 คน งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 3
ม. 6 ตบช. 3
ครู จนท. และ นศ.เขารวม 155 คน งานกิจกรรม ฯ
ครู จนท. และ นศ.เขารวม 90 คน งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 3
40,000

อื่น ๆ
(จชต.)

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามผลผลิต
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วิทยาลัยสารพัดช่ างยะลา : แผนปฏิบัติการ ประจําปี งบประมาณ 2557

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

แผนงาน / โครงการ

ยอดยกมา
12 วันสําคัญของพระมหากษัตริย ประจําป 2557
13 ปองกันและแกปญหาสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร
การพนันและการทะเลาะวิวาท ประจําป 2557
14 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันไหวครูและ
วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดชางยะลา)
15 รณรงคปลูกตนไม ประจําป 2557
16 สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้ง อ.ช.ท.)
17 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
18 ติดตาม ดูแลและใหคําปรึกษาแกผูเรียน
19 ประชุมผูปกครอง
20 Open house ประจําป 2557
21 เสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
22 เตือนกอนรีไทร
23 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2557
24 ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
รวม

ที่

ฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา (ตอ)
ปวช.
0

0

ผลผลิต
ปวส.
0

5,600
0 233,600

3,000

5,000
3,000

2,000
10,000

14,000

2,000

ระยะสั้น
189,000
0

บกศ.

ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ

งานกิจกรรม ฯ

0 109,400

ม. 6 ตบช. 1

ม. 6 ตบช. 1
ม. 3 ตบช. 6

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

นร. นศ. เขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 งานครูที่ปรึกษา

นร. นศ. เขารวม 40 คน

ครู จนท. และ นศ.เขารวม 90 คน

นร. นศ. เขารวม 1 ครั้ง / ป งานแนะแนวฯ
นศ. ปวช.,ปวส. เขารวม 1 ครั้ง/ป งานแนะแนวฯ

ผูปกครองเขารวมประชุม 100 คน

ม. 3
ม. 3
ม. 4
ม. 1
ม. 1
ม. 1
ม. 1

ตบช. 7
ตบช. 7
ตบช. 1
ตบช. 2
ตบช. 7
ตบช. 7
ตบช. 8

งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 2
สมาชิก อ.ช.ท. เขรวม 80 คน งานกิจกรรม ฯ
ม. 6 ตบช. 1
ครู บุคลากร เขารวม 30 คน งานกิจกรรม ฯ ม. 3 ตบช. 10/ม.6 ตบช.1

ครู บุคลากร เขารวม 60 คน
นร. นศ. เขารวม 100 คน
ครู บุคลากร เขารวม 50 คน
นร. นศ. เขารวม 80 คน

ครู จนท. และ นศ.เขารวม 110 คน งานกิจกรรม ฯ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

งานครูที่ปรึกษา
69,400 นักศึกษาเพิ่มขี้นรอยละ 70 งานแนะแนวฯ
สมาชิก อ.ช.ท.มีภาวะผูนํา
งานกิจกรรม ฯ

อื่น ๆ
(จชต.)
40,000
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วิทยาลัยสารพัดช่ างยะลา : แผนปฏิบัติการ ประจําปี งบประมาณ 2557

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

26
27
28
29
30

ที่

ยอดยกมา
ตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางยะลา
จัดซื้อยาเวชภัณฑ
โครงการเดือนรอมฏอน ป 57
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อสราง (Fix it center 57)
จัดทําอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน / โครงการ

ฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา (ตอ)
ปวช.
0

ผลผลิต
ปวส.
0

505,800
724,600

ระยะสั้น
233,600
5,000
5,000
20,000
0

บกศ.

218,800

อื่น ๆ
(จชต.)
109,400
ผูรับผิดชอบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ม. 3 ตบช. 6
มีผูเขารวมโครงการ 250 คน งานกิจกรรม ฯ ม. 6 ตบช. 1
งานโครงการพิเศษ ม. 4 ตบช. 1
มีผูใชบริการ 300 คน
นศ. ทําประกันอุบัติเหตุรอยละ 90 งานสวัสดิการฯ

สามารถนํามาปฐมพยาบาลเบื้องตนไดงานสวัสดิการฯ

ครู และ จนท. เขารวม 30 คน งานสวัสดิการฯ ม. 3 ตบช. 10

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

แผนงาน / โครงการ

30,000
20,000
150,000
250,000
250,000

4 พัฒนาบุคลากร ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
5 พัฒนางานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

รวม
รวมทั้งสิ้น

3 พัฒนางานวิจัย

ระยะสั้น
30,000
20,000

ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558

1 พัฒนาฝายแผนงานและความรวมมือ

ที่

ฝายแผนงานและความรวมมือ
บกศ.

อื่น ๆ
(จชต.)

งานวิจัย ฯ

บุคลากร 59 คน
ครู และบุคลากร มีความรู

งานศูนยขอมูล

งานประกัน
ผูบริหาร ครู และ จนท.
มีความรูในงานประกัน 60 คน

ในการจัดวิจัย จํานวน 30 คน

งานวางแผน

ฝายแผนงาน

ผูรับผิดชอบ

แผน ป 58 1 เลม

หองฝายแผนงานมีสภาพเหมาะสม

บุคลากรในฝายแผนมีการพัฒนาขึ้น

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามผลผลิต

ม.3 ตบช. 5

ม. 7 ตบช. 1 , 2

ม. 5 ตบช. 2

ม. 3 ตบช. 2 , 3

ม. 3 ตบช. 8

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
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+

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน

จัดซื้อครุภัณฑ (กลองดิจิตอล)
ประชาสัมพันธเชิงรุก

แผนงาน / โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณนบานพักขาราชการครู
และบานพักนักการภารโรง
5 ซอมแซมหลังคากระเบื้องบานพักขาราชการครู
6 โครงการปรับปรุงน้ําดื่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4

ที่

ฝายบริหารทรัพยากร
ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

62,000
26,000
403,740
463,740

135,000
145,740
35,000

ระยะสั้น

30,000

30,000

บกศ.

30,000

มีโรงทําน้ําดื่มที่สะอาด 1 โรง

บานพักครูมีสภาพดี รอยละ 100

กลองดิจิตอลมี 1 ตัว

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

งานอาคาร ฯ

งานประชาสัมพันธ
30,000 มีผูเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 90 งานประชาสัมพันธ
บุคลากรเขารวม 50 คน งานบุคลากร
บริเวณมีภูมิทัศนสวยงาม งานอาคาร ฯ

อื่น ๆ

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามผลผลิต

ตบช. 9
ตบช. 8
ตบช. 8
ตบช. 8
ม. 3 ตบช. 10
ม. 3 ตบช. 8

ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
สรุปประมาณคาใชจา ย (ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่

ฝาย

1
2
3
4

ฝายวิชาการ
ฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
ฝายบริหารทรัพยากร
รวมทัง้ สิ้น

ปวช.
3,450
3,450

ผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
32,500 498,000
724,600
250,000
463,740
32,500 1,936,340

บกศ.
30,000
30,000

รวม
563,950
724,600
250,000
463,740
2,002,290

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และเปาหมาย ประจําปงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต งวดที่ 1
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
กลยุทธ / กิจกรรม
หนวยนับ
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสเรียนสายอาชีพ
1.1 สรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ (จัดสรร 100 %)
บาท
- จํานวนนักเรียน (67 คน * 300 บาท)
บาท
- Open House (100,000 บาท/แหง
บาท
1.2 พัฒนาเครือขายอาชีวศึกษาระดับตําบล (จัดสรร 50% )
บาท
- จํานวนเครือขาย (เคือขาย *5,000 บาท)
คน
- จํานวนตําบล
ตําบล
1.3 จัดการเรียนการสอนคูขนาน (จัดสรรงวดแรก 50 %)
บาท
- ระดับ ปวส. (จํานวนนักเรียน * 2,000 บาท)
คน
1.4 สรางเครือขายครูแนะแนว (จัดสรรงวดแรก 50%)
บาท
- จํานวนเครือขายครูแนะแนว (จํานวนครู * 1,000 บาท)
คน
กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและสรางความปลอดภัย
2.1 จัดจางยาม (7,000 บ. / เดือน)
บาท
- จํานวนยามที่จาง จัดสรร 100%
คน
2.2 ประชาสัมพันธอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต
กลยุทธที่ 3 พัฒนาความรวมมือมุงสูอาชีวศึกษา
3.1 พัฒนาภาษาสูโลกอาเซียน (จัดสรรรงวดแรก 50%)
บาท
- (คาวัสดุ 300/คน , คาวิทยากร 500 บาท/ชม. คาทดสอบ 900บ./คน
จํานวนนักเรียน
คน
- คาวิทยากร (จัดสรรงวดแรก 50 %)
บาท
- ภาษาอังกฤษ
คน/ชม.
- ภาษามาลายูกลาง
คน/ชม.
- ภาษาจีน
คน/ชม.

จํานวน
182,100
120,100
20,100
100,000
25,000
10
10
27,000
27
10,000
20
450,000
420,000
5
30,000
368,300
96,000

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับโครงการ
หน.งานแนะแนวฯ รองฯ สรศักดิ์

จนท. ศูนย รองฯ สรศักดิ์

แผนกอิเล็ก ฯ รองฯ ภัทรายุษ
หน. งานแนะแนว

รองฯ สรศักดิ์

หน. พัสดุ

รองฯ อิทธิฤทธิ์

หน. ประชาสัมพันธ

รองฯ อิทธิฤทธิ์

นส. นูรยานี

รองฯ ภัทรายุษ

60
60,000
20/120
20/120
20/120

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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กลยุทธ / กิจกรรม
หนวยนับ จํานวน
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับโครงการ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาความรวมมือมุงสูอาชีวศึกษา (ตอ)
3.2 ชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษา (จัดสรรงวดแรก 100 %)
40,000 หน. กิจกรรม รองฯ ภัทรายุษ
- คาวัสดุ
บาท
10,000
- จํานวนสมาชิก (ชมรมละไมเกิน 25 คน)
50
คน
- คาบริหารโครงการ (ชมรม ๆ ละ 15,000 บาท * 2 ชมรม)
30,000
บาท
3.3 จัดจางวิทยากรสอนอิสลาม (จัดสรรงวดแรก 100 %)
บาท
84,000 หน. บุคลากร รองฯ อิทธิฤทธิ์
- วิทยากรสอนอิสลาม (จํานวน 7,000 บาท /คน/เดือน)
1/84,000
คน/บาท
3.4 เพิ่มโอกาสการมีงานทํา (ฝกงานตางภาค ตางจังหวัด) (จัดสรร 50 %)
148,300 หน. ทวิภาคี รองฯ ภัทรายุษ
- นักศึกษาทีไ่ ปฝกงาน ในปการศึกษา 2556
คน / บาท 41/148,300
กลยุทธที่ 4 สรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข
1,497,000
4.1 จัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ (จัดสรร 50 %) บาท
80,000 หน.ความรวมมือ รองฯ สรศักดิ์
- จํานวนสถาบัน / จํานวนนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
4/80
สถาบัน/คน
- คาบริหารโครงการ 30,000 บาท/สถาบัน คาวัสดุ 500 บาท / คน)
80,000
4.2 จัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพใน รร. เอกชนสอนศาสนา (จัดสรร 50 % บาท
87,500 หน.ความรวมมือ รองฯ สรศักดิ์
- จํานวน รร. เอกชนสอนศาสน /จํานวน นร. ใน รร. เอกชนสอนศาสนา
รร./คน
5/100
- คาบริหารโครงการ 25,000 บาท / แหง , คาวัสดุ 500 บาท/ คน
87,500
บาท
4.3 จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนสันติสุข จชต. (จัดสรร 100 %)
บาท 150,000 หน. ความรวมมือ รองฯ สรศักดิ์
- จํานวนกลุมอาชีพ / จํานวนกลุมอาชีพ
กลุม/คน
0
- คาวัสดุ 2,500 บาท * 60 คน
บาท 150,000
4.4 ฝกอาชีพใหเยาวชนในกลุมเปาหมายพิเศษ (จัดสรร 100%)
บาท 120,000 หน.โครงการพิเศษ รองฯ อิทธิฤทธิ์
- จํานวนกลุมเปาหมายพิเศษ (คาใชจาย 1,000 บาท/คน)
คน
120
- กลุมทีไ่ ดรับผลกระทบ/ผูดอยโอกาส
คน
40
- เยาวชนในสถานพินิจ/เรื่อนจํา
คน
20
- โครงการพระราชดําริห
คน
40
- กลุมอื่น ๆ
คน
20

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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กลยุทธ / กิจกรรม
หนวยนับ จํานวน
ผูร ับผิดชอบ
กลยุทธที่ 4 สรางอาชีพและการมีงานทําใหประชาชนเพือ่ สังคมสันติสุข (ตอ)
4.5 จัดตั้ง/พัฒนาศูนยฝกอบรมวิชาชีพฯ ใหไดมาตรฐาน (จัดสรร 50 %)
875,000 จนท. ศูนย
- คาบริหารโครงการ
บาท
875,000
** เปดสอนหลักสูตรระยะสั้น
คน
500
** เปดสอนระดับ ปวช.
คน
20
4.6 เพิม่ คุณวุฒิและเกียรติบัตรเพื่อใหประชาชนไปทํางานตางประเทศ
90,000 หน. งานหลักสูตร
- จํา นวรผูเ ขารับการการเพิ่มวุฒิ (3,000 บาท/คน) (จัดสรร 100 %) คน/บาท 30/90,000
4.7 อาชีวะจิตอาสาเพือ่ นําพาสันติสุข (จัดสรร 100 %)
60,000 หน. งานกิจกรรม
- พัฒนาอื่น ๆ (บานพักนักศึกษายากจน) (30,000 บาท / แหง)
แหง
2
4.8 หนึ่งตําบล หนึ่งอาชีพ (รวมมือกับ ศอ. บต.) (จัดสรร 100 %)
34,500 หน. งานการคา
- คาวิทยากรและวัสดุฝก
บาท
34,500 (อ. สมาน)
- รานตัดผม (วัสดุฝก 1,000 บาท/ คน)
ตําบล/คน
12/12
รวมทัง้ สิ้น
2,497,400

ผูกํากับโครงการ
รองฯ สรศักดิ์

รองฯ ภัทรายุษ
รองฯ ภัทรายุษ
รองฯ สรศักดิ์

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
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คณะที่ปรึกษา
นายประภาส
นายอิทธิฤทธิ์
นายภัทรายุษ
นายสรศักดิ์

เพ็ชรไทยพงค
ศรีชุมภู
เนาวสินธ
หลีเส็น

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางยะลา
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทรัพยากร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ

คณะผูจัดทํา
นายสรศักดิ์
นายยุทธนา
นางพิจิตรา

หลีเส็น
โกสุธรรม
แกวแดง

รองผูอํานวยการฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

