แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จังหวัดยะลา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จังหวัดยะลา นี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีนั้น วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา ได้จัดทาแผนปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการบริ ห ารงาน
และการปฏิ บั ติ งานที่ มีแ บบแผน น าไปสู่ การปฏิ บั ติงานจริงและสามารถตรวจสอบได้ ทั้ งนี้ ต้อ ง
สามารถยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารประเทศเป็นสาคัญ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ
2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึก ษา ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป
ท้ายนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นอย่างดี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

สำรบัญ
หน้า
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ
- ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ.
- การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา

1
2
5
6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
- ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์
- จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น(ผลงาน/รางวัล)
- กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
- ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา

11
13
18
22
25
26
28

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
- ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2560
- สรุปงบหน้ารายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จาแนกตามผลผลิต)
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินโครงการ

30
32
34
36

ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
- โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- โครงการฝ่ายวิชาการ
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บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง เสมอภำค
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ
7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้เป็นเลิศ
เป้ำหมำยบริกำร
1. มีกำรจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (VQI)
2. มีกำรจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
3. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำนตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนกำลังคนของประเทศ
4. มีกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนและกำหนดเงินเดือน / ค่ำตอบแทนตำมสมรรถนะ
5. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
6. ขยำยกำรศึกษำในระบบทวิภำคี และเน้นกำรฝึกงำน
7. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อสำมัญเป็น 60 : 40
8. สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศเพื่อพั ฒ นำครูและบุคลำกร
อำชีวศึกษำและครูฝึกในสถำนประกอบกำรให้มีคุณภำพ
9. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ
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ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภำพผู้เรียน
เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
เพิ่มประสิทธิภำคบริหำรจัดกำร

มำตรกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน
ระเบียบวินัยควำมภำคภูมิใจในชำติ
ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
สร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
ทวิภำคี
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

โครงกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะ
โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
โครงกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
โครงกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
โครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม
โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพมำตรฐำน
โครงกำรอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรภำยในอนำคตในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
9. โครงกำรอำชีวะพัฒนำ (Fix it center , อำชีวะบริกำร)
10. โครงกำรองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม
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11. โครงกำรฝึกอบรมเตรียมอำชีวศึกษำ
12. โครงกำรองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
13. โครงกำรทุนปัญญำชำติ
14. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียน นักศึกษำ
15. เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
16. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
17. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
18. โครงกำร TO BE NUMBER ONE
19. โครงกำรอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท
20. โครงกำรอุดหนุนรำยได้ระหว่ำงเรียน
21. โครงกำรอุดหนุนกำรสอนเกษตรระยะสั้น
22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
23. โครงกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
24. โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี
25. โครงกำรทุนเรียนต่อ ป. ตรี สำยปฏิบัติกำร
26. โครงกำรทุนเรียนดี จชต.
27. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
28. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ จชต.
29. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำ
30. โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ และพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
31. โครงกำรขยำยอำชีวะอำเภอ
32. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน
33. โครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
34. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
35. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิต
และบริกำรในสำขำกำรบริกำรสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี กำรบริหำร
จัดกำรขนส่งสินค้ำและพณิชนำวี และอำหำร โดย กรอ.อศ.
36. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
37. โครงกำรควำมร่วมมือฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงภำคประเทศ
38. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย
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39. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเดียลฯ
40. โครงกำรอุดหนุนบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผ่นโคลัมโบ
41. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี
42. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
43. โครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
44. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้
45. โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุน คืนครูให้นักเรียน
46. โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ
47. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

5
กำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
1. ภำยใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้ำถึงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม
2. ภำยใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภำพในกำรสอนอย่ำงเต็มที่
3. ภำยใน 1 ปีจะให้ครูครบเกณฑ์ ภำยใน 2 ปี จะทำให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง ภำยใน
5 – 10 ปี จะทำให้ครูตรงสำขำ
4. ภำยใน 2 ปี จะทำให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกวิเครำะห์
แก้ปัญหำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภำยใน 5 ปี จะทำให้มีกำรสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6. ภำยใน 3 ปี จะยกระดับภำษำอังกฤษให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสื่อสำรในกำรใช้
ชีวิตประจำวันได้
7. ภำยในปี 2560 ปรับระบบกำรสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภำพของกำร
จัดกำรศึกษำ
8. ภำยใน 10 ปี ผลิตกำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภำยใน 10 ปี ซ่อมบ้ำนพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. แก้ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
2. ม.44 แก้ปัญหำทะเลำะวิวำท
3. ม.44 รวมอำชีวะรัฐ/เอกชน
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน (เฉพำะทำง)
6. จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล รองรับ APEC
7. ทวิภำคี
8. ทวิศึกษำ
9. ทวิวุฒิ
10. ภำษำต่ำงประเทศ 3R8C กำรเป็นผู้ประกอบกำร
11. Re-profile สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
12. แนะนำวิชำชีพลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
13. สร้ำงควำมรวมมือผลิตกำลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.)
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14. สำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ (Re-branding/Excellent Model
School/Database of Supply and Demand/Standard and Certification Center)
15. สร้ำงควำมยืดหยุ่นระบบส่งต่อกำรศึกษำระหว่ำงสำยสำมัญและสำยอำชีพ ระดับ ปวช.
ปวส. ปริญญำตรีในทุกสังกัด สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.
16. สร้ำงควำมยืดหยุ่นระหว่ำงสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชนในพื้นที่
17. วิจัย นวัตกรรม สู่กำรใช้ประโยชน์
ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล
 กำรจัดหลักสูตรฐำนสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม และกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้อง
นโยบำยประเทศไทย 4.0
 ภำษำต่ำงประเทศ
 ควำมเป็นพลเมือดี มีคุณธรรม
 ทวิภำคี
 กำรเป็นผู้ประกอบกำร
 วัดและประเมินผลตำมสภำพจริงและกำรประเมินสมรรถนะผู้สำเร็จตำมมำตรฐำนอำชีพ
 กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
 ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
 STEM Education
 ส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้
 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 กำรคิดวิเครำะห์ ทักษะ 3R8C ภำษำต่ำงประเทศ
 พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
 โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี ค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี
ทะนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำ และศำสนำอ่ำนๆ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผบแพร่มรดก
ทำงวัฒนธรรม
 ธนำคำรขยะ
 พัฒนำระบบกำรสอบ V-NET ให้ได้มำตรฐำน
 พัฒนำรูปแบบหนังสือให้เหมำะสมกับยุค Thailand 4.0
 กำรสอนทำงไกล DLIT/DLTV และโครงกำรพระรำชดำริ
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 พัฒนำครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Dtudy) และวิธีกำรแบบ

เปิด (Open Approach) ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรครูในศตวรรษที่ 21
 พัฒนำครูแนวใหม่เพื่อปลูกฝังเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น รักภูมิใจในชำติสำมำรถ
เชี่ยวชำญตำมควำมถนัด มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ด้วยกำรจัดกำร STAR ATEMS
 พัฒนำระบบประเมินและประกันคุณภำพ
 พัฒนำระบบกำรนิเทศ
2. ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 แก้ปัญหำขำดแคลนครูวิชำชีพ
 ครูมืออำชีพ และผู้บริหำรมืออำชีพ
 ยกระดับงำนแนะแนวกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
 ใบประกอบวิชำชีพครูอำชีวะ
 วิทยฐำนะเฉพำะ (อำชีวศึกษำ)
 กำรพัฒนำทักษะอำชีพ
 TVet TEPE Online
 พัฒนำครูในสถำนประกอบกำร
 พัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำร (ทวิศึกษำ)
 พัฒนำครูนิเทศอำชีวศึกษำทวิภำคี
 เครือข่ำยครูอำชีวศึกษำ เครือข่ำยผู้บริหำร
 จัดทำแผนอัตรำกำลังล่วงหน้ำ 10 ปี
 พัฒนำหลักสูตรผลิตครูอำชีวศึกษำร่วมกับสถำบันผลิตครู
 กำรเข้ำสู่ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ
 เร่งแก้ปัญหำควำมขำดแคลนครู
 ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภำพ ในกำรสอนและกำรฝึกทักษะอำชีพอย่ำงเต็มที่
 ประเมินสมรรถนะครูเพื่อกำรพัฒนำ
 พัฒนำคณุ ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิภำคเป็นฐำน
 Boot Camp
 TVET TEPE Online
 สร้ำงระบบแนะแนวและทดสอบควำมถนัด
 ปรับระบบกำรได้มำซึ่งวิทยฐำนะ
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 ปรับกำรจ้ำงลูกจ้ำงแบบจ้ำงเหมำบริกำรและพนักงำนรำชกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

พื้นที่
 สร้ำงขวัญและกำลังใจซ่อมบ้ำนพักครู
3. ผลิต พัฒนำกำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
 ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ แก้ปัญหำทะเลำะวิวำทรับน้องใหม่
 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนรองรับนโยบำยประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม)
 ควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชนทั้งระบบ (จัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม)
 กรอ.อ.กรอ.อศ.
 สำนพลังประชำรัฐ
 วิจัยและใช้ประโยชน์
 เพิ่มปริมำณผู้เรียนและทวิศึกษำ
 ม.44 แก้ปัญหำทะเลำะวิวำท
 เตรียมควำมพร้อมกำลังคนในยุคประเทศไทย 4.0
 ส่งเสริมควำมร่วมมือสถำนศึกษำอำชีวศึกษำรัฐและเอกชนสร้ำงควำมร่วมมือกำลังคนระดับ
จังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.) สร้ำงควำมยืดหยุ่นระหว่ำงสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชนใน
พื้นที่
 ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรร่วมจัดอำชีวศึกษำ กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ.
 พัฒนำระบบกำรศึกษำแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ.
 ทวิภำคี
 ทวิวุฒิ
 จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล รองรับกำรเตรียมกำลังคน APEC (ควำม
ร่วมมือต่ำงประเทศ
 อำชีวศึกษำเป็นเลิศ (Re-profile) ทบทวนบทบำทสถำนศึกษำ ส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มี
ควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน (เฉพำะทำง)
 สำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ส่งเสริมงำนวิจัย นวัตกรรม วิจันนโยบำย (อำชีวศึกษำ)
4. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำกำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
 ดึงนักเรียนที่หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำกลับเข้ำเรียน/ฝึกอบรมวิชำชีพ
 อำชีวะทุกช่วงวัย
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 อำชีวะตลอดชีวิต
 เตรียมอำชีวะมัธยมต้น (Pre. Ved.)
 สร้ำงโอกำสให้ทุกคนได้เข้ำถึงคุณภำพอำชีวศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม
 แก้ปัญหำ/พัฒนำสถำนศึกษำขนำดเล็ก (รัฐ)
 แก้ปัญหำ/พัฒนำสถำนศึกษำเอกชนขนำดเล็กที่ประสบปัญหำกิจกำร (เอกชน)
 แก้ปัญหำเด็กตกหล่น
 เพิ่มหลักสูตรเตรียมอำชีวศึกษำ (Pre. Ved.) (กรณีศึกษำควำมเป็นไปได้)
 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
 กำรใช้ ICT เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
 บูรรำกำรเครือข่ำย ICT
 บูรรำกำร Content
 บูรณำกำรสื่อ
 ศูนย์ฟดิจิทัลชุมชน
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
 กำรมีส่วนร่วมกำรสร้ำงเครือข่ำย
 ธรรมำภิบำลกำรบริหำรจัดกำร
 ระบบงบประมำณ
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2574
 แผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี
 Road Map กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ 1 ปี 5 ปี และ 15 ปี
 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี 2561 (แผนคำขอ)
 พ.ร.บ. กำรศึกษำชำติ
 กำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560
 สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
 กำรลดปัญหำออกกลำงคัน ในสถำนศึกษำอำชีวะรัฐและเอกชน
 กำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำค (ให้ภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมจัดกำรศึกษำและเน้นกำรกระจ่ำย
อำนำจ)
 รวมอำชีวะรัฐ/เอกชน (กำรจัดระบบบริหำรจัดกำร อำชีวศึกำเอกชน)
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 ปรับค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ
 กำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
 ปรับกระบวนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบบนพื้นฐำนผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน
 ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
 เผยแพร่ภำพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร
 สนับสนุนในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำ จชต.
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ปรัชญา
“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนำ”
อัตลักษณ์
“จิตสำธำรณะ สร้ำงภำวะผู้นำ”
เอกลักษณ์
“บริกำรวิชำชีพ ทุกระดับประทับใจ”
วิสัยทัศน์
จัดกำรอำชีวศึกษำและกำรบริกำรวิชำชีพที่หลำกหลำย สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ พัฒนำ
ควำมเป็นเลิศหลักสูตรวิชำชีพเฉพะทำง เตรียมเปิดประตูสู่อำเซียน
พันธกิจ
1. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำและบริกำรวิชำชีพ
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
3. พัฒนำหลักสูตรวิชำชีพเฉพำะทำง
4. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
5. เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
เป้าประสงค์
1. พัฒนำและสร้ำงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน เศรษฐกิจ สังคม
2. สถำนศึกษำมีห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำรที่เป็นมำตรฐำน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยใน
กำรฝึกอบรมอำชีพทุกสำขำอำชีพ และเป็นศูนย์บริกำรทดสอบสมรรถนะวิชำชำชีพเพื่อกำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์ และกำรเทียบคุณวุฒิวิชำชีพ
3. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ทันสมัย มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับจำกผู้
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก
4. ให้สถำนศึกษำมีระบบกำรจัดฝึกอบรมอำชีพที่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงยืดหยุ่น
5. ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่ประสงค์
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6. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ
7. กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ
8. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
9. ผู้เรียนครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรนำ ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุ
บำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬำและนันทนำกำร กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
10. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่กำหนด
11. ผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปกติ) ได้รับกำรพัฒนำ
13. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นพิเศษ หรือหลักสูตรต่อยอดอำชีพได้รับกำรพัฒนำ
14. กำรฝึกอบรมอำชีพของประชำชนมีกำรศึกษำแนวโน้มควำมต้องกำร
15. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมีภำพลักษณ์ดีขึ้นจำกกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร
16. สถำนศึกษำมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำน
17. สถำนศึกษำมีศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในชุมชน
18. สถำนศึกษำมีกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับสถำนประกอบกำร
19. สถำนศึกษำมีกำรจัดตั้งศูนย์เทียบโอนประสบกำรณ์
20. สถำนศึกษำมีกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชำชีพ
21. สถำนศึกษำมีกำรเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชำญในท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญำ)
22. สถำนศึกษำมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
23. สถำนศึกษำมีช่องทำงกำรอบรมทำงไกล
24. สถำนศึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร
25. สถำนศึกษำมีกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
26. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
27. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
28. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
29. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงมีภำพลักษณ์เป็นที่ได้รับกำรยอมรับเพิ่มมำกขึ้น
30. ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
31. ผู้บริหำร สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
32. บุคลำกรทุกฝ่ำยได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
33. ผู้ บ ริห ำร ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำของวิทยำลั ยสำรพั ดช่ำงมี ส มรรถนะทำง
วิชำชีพมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพ ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
สถำนศึกษำได้รับรำงวัลและมีผลงำนของสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนซึ่ง
เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนี้
1. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ ได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรแสดงงำนทำงวิชำกำร
มหกรรมวิชำกำรและกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี 2559 ในวันที่
25 สิงหำคม 2559
2. วิ ท ยำลั ย สำรพั ด ช่ ำงยะลำ ได้ รั บ รำงวั ล เหรี ย ญทองแดง โครงกำรสุ ด ยอดนวั ต กรรม
อำชี ว ศึ ก ษำ กำรประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่น ใหม่ และกำรแข่ งขั น หุ่ น ยนต์ ยุ ว ชนอำชี ว ศึ ก ษำ
ระดั บ ชำติ ประจ ำปี ก ำรศึ กษำ 2558 ผลงำนสิ่ งประดิษ ฐ์ เตีย งสุ ข ภำพส ำหรับ ผู้ ป่ ว ยติ ดเตีย ง
ระหว่ ำงวัน ที่ 15 – 18 กุ ม ภำพั น ธ์ 2559 ณ ห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ เดอะมอลล์ สำขำบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
3. วิท ยำลั ย สำรพั ดช่ ำงยะลำ ได้ รับ เกีย รติบั ตร ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิน ผลกำรดำเนิน งำน
โครงกำรสร้ำงเสริมสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2558
ในวันที่ 14 สิงหำคม 2559
4. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเข้ำฐำนผจญภัย ใน
งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีกำรศึกษำ
2558 ระหว่ำงวันที่ 16 – 21 มีนำคม 2559 ณ ค่ำยลุกเสือเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
5. วิทยำลัยสำรพัดช่ ำงยะลำ ได้รับรำงวัลพระรำชทำนโครงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ
และสถำนศึ ก ษำเพื่ อ รั บ รำงวั ล พระรำชทำน ระดั บ กำรศึ ก ษำวิ ช ำชี พ จำก ภำคใต้ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558
6. รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดหมฺรับ ประเภทควำมคิด ณ ศูนย์เยำวชนเทศบำลนครยะลำ
ในวันที่ 11 ตุลำคม 2558
7. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรตกแต่งเทียนพรรษำ ประเภทควำมคิด ณ ศูนย์เยำวชน
เทศบำลนครยะลำ วันที่ 28 กรกฎำคม 2558

14
8. วิทยำลัย สำรพัดช่ำงยะลำ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ำ ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินผลกำร
ดำเนิ น งำน อยู่ในระดับ ดีมำก โครงกำรสร้ำงเริมคุณ ภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ ได้มำตรฐำน
อำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2558
9. วิท ยำลั ย สำรพั ด ช่ ำงยะลำ ได้ รับ เกี ย รติ บั ต รเพื่ อ แสดงว่ำ ผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น เพื่ อ
คัดเลือกเป็ น สถำนศึกษำต้น แบบ ระดับภำค ภำคใต้อยู่ในระดั บ ดี โครงกำรสร้ำงเริมคุณ ภำพ
สถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 25
กรกฎำคม 2557
10. รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปี โครงกำรสำนสัมพันธ์กำร
กีฬำสู่ระบบกำรศึกษำ จังหวัดชำยแดนใต้ ประจำปี 2558
11. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรประกวดกระทงประเภทควำมคิด ประจำปีกำรศึกษำ 2557
12. รำงวัลหน่วยมำตรฐำนระดับเหรียญทอง ในกำรประชุมองค์กรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ ง
ประเทศไทย 22 – 26 ธันวำคม 2557
13. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้ กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำนระดับภำคภำคใต้ ครั้งที่ 25 ปีกำรศึกษำ 2557 ณ จังหวัด
พัทลุง ระหว่ำงวันที่ 22-26 ธันวำคม 2557
14. รำงวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ทักษะกำรออกแบบทรงผมสุภำพบุรุษ ในงำนมหกรรม
อำชีวศึกษำภำคใต้ กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำนระดับภำคภำคใต้ ครั้งที่ 25 ปีกำรศึกษำ 2557 ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่ำงวันที่ 22-26 ธันวำคม 2557
15. รำงวัล ชมเชย กำรแข่งขันทักษะกำรตกแต่งเสื้อยืด ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนั กวิชำชีพในอนำคตแห่ งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและ
ทักษะพื้นฐำนระดับภำคภำคใต้ ครั้งที่ 25 ปีกำรศึกษำ 2557 ณ จัง หวัดพัทลุง ระหว่ำงวันที่ 2226 ธันวำคม 2557
16. รำงวัล ชมเชย ทักษะเกล้ำผมเจ้ำสำว ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้ กำรประชุม
วิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน
ระดับภำคภำคใต้ ครั้งที่ 25 ปีกำรศึกษำ 2557 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่ำงวันที่ 22-26 ธันวำคม 2557
17. รำงวัลชมเชย ทักษะติดตั้งชุดรับสัญญำณดำวเทียม ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะ
พื้นฐำนระดับภำคภำคใต้ ครั้งที่ 25 ปีกำรศึกษำ 2557 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่ำงวันที่ 22-26 ธันวำคม 2557
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18. รำงวัลชนะเลิศ “ศิลปะโลหะเทียม” ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ กำรประกวด
สุ ด ยอดนวั ต กรรมอำชี ว ศึ ก ษำ ระดั บ อำชี ว ศึ ก ษำจั ง หวั ด ยะลำ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2557
วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
19. รำงวัลชนะเลิศ “เครื่องเป่ำลมร้อน ถอดจอทัชสกรีนแท็บเลต” ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดยะลำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
20. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องมือพิเศษกำรถอดประกอบฝำปั๊มติ๊ก ” ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดยะลำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557
21. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพกำรเขียนแผนธุรกิจ” ในงำนประชุม
วิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน
กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด จังหวัดยะลำ
22. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนกำรประกวดกำรร้องเพลงไทยสำกล
(ชำย)” ในงำนประชุมวิช ำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพและทักษะพื้น ฐำน กำรประกวดสุ ดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัดยะลำ
23. รำงวัลหมู่มำตรฐำนดีเด่น กิจกรรมผจญภัย ระดับเหรียญทอง ในงำนชุมนุมลูกเสือ –
เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำ ภำคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 10 – 15 มีนำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือปำกบำง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
24. รำงวัล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประเภททั กษะกำรตัด เย็บ : กระเป๋ำใส่ แท็ บเล็ ต ในงำนกำร
ประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพพื้นฐำนระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 24 ปีกำรศึกษำ 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวำคม 2556
ณ จังหวัดกระบี่
25. รำงวัลระดับเหรียญทอง ทักษะกำรประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในงำนกำรประชุม
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพพื้นฐำนระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 24 ปีกำรศึกษำ 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวำคม 2556 ณ
จังหวัดกระบี่
26. รำงวั ล ระดั บ เหรี ย ญ ทอง กำรออกแบบทรงผมสุ ภ ำพบุ รุ ษ ในงำนกำรประชุ ม
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะ
วิ ช ำชี พ พื้ น ฐำนระดั บ ภำค ภำคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวำคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
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27. รำงวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 “แม่ แ รงยกเกี ย ร์ไฟฟ้ ำเคลื่ อ นที่ ” สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่น ใหม่
ประเภทที่ 6 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ พั ฒ นำต่ อ ยอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ในงำนกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภำค ภำคใต้ ประจำปีกำรศึกษำ 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวำคม 2556
ณ จังหวัดกระบี่
28. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องปอกตำสับปะรด” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่
6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับภำค ภำคใต้ ประจำปีกำรศึกษำ 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวำคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
29. รำงวั ล ชมเชย “กำรติ ด ตั้ ง จำนดำวเที ย ม” ระดั บ ชั้ น ปวส. ในงำนกำรประชุ ม
วิช ำกำรองค์ ก ำรวิ ช ำชี พ ในอนำคตแห่ งประเทศไทย กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช ำชี พ และกำรแข่ งขั น
ทั ก ษะวิ ช ำชี พ พื้ น ฐำนระดั บ ภำค ภำคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวำคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
30. รำงวัลชมเชย “แข่งขันทักษะกำรออกแบบทรงผมสุภำพสตรี” ในงำนกำรประชุม วิชำกำร
องค์ ก ำรวิ ช ำชี พ ในอนำคตแห่ ง ประเทศไทย กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช ำชี พ และกำรแข่ ง ขั น
ทั ก ษะวิ ช ำชี พ พื้ น ฐำนระดั บ ภำค ภำคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวำคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
31. รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดเทียนพรรษำ (ประเภทควำมคิด) ประจำปี 2556
32. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬำมวยไทยสมัครเล่น ชำย รุ่นพินเวท กำรแข่งขันกีฬำ
อำชี ว ะเกมส์ ระดั บ ภำค ภำคใต้ ครั้ งที่ 11 “สโตยเกมส์ ” ระหว่ ำงวั น ที่ 25 มิ ถุ น ำยน –
1 กรกฎำคม 2556 ณ จังหวัดสตูล
33. รำงวัลชมเชย ในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำขำงำนออกแบบไฟฟ้ำ และเขียนแบบไฟฟ้ำ
ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ (ระดับ ปวส.) ในกำรประชุ ม ทำงวิช ำกำรองค์ก ำรนั กวิช ำชีพ ในอนำคตแห่ ง
ประเทศไทย งำนมหกรรมอำชีวศึกษำ ระดับภำค ครั้งที่ 23 ปีกำรศึกษำ 2555 ระหว่ำงวันที่
24 – 28 ธันวำคม ณ จังหวัดชุมพร
34. รำงวัลดีเด่น Magic Memory (กิจกรรมทัศนศึกษำ) งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีสำมัญ
อำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มีนำคม 2556
35. รำงวัลหมู่ลูกเสือมำตรฐำนกำรจัดค่ำยพักแรม ค่ำยย่อยที่ 5 ประจำวันที่ 28 มีนำคม 2556
งำนชุมนุมลูกเสือวิสำมัญ อำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มีนำคม 2556
ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
36. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำขำวิชำกำรออกแบบทรงผมสุภำพบุรุษ งำนประชุมวิชำกำร
องค์ ก ำรวิ ช ำชี พ ในอนำคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ชำติ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2555 วัน ที่ 12
กุมภำพันธ์ 2556 ณ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
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37. รำงวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรี
วิสำมัญอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มีนำคม 2556 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
38. เข้ำร่วมงำนบริกำรชุมชน R – Servic ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระดับ ดี มำก งำนชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มีนำคม 2556
ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
39. รำงวัลชมเชย ประกวดเทียนพรรษำ (ประเภทควำมคิด) ประจำปีงบประมำณ 2556
40. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สำขำวิชำกำรออกแบบทรงผมสุ ภำพบุรุษ
งำนแข่งขันทักษะวิชำชีพ/ทักษะวิชำชีพพื้นฐำน ระดับภำคใต้ ครั้งที่ 23 ประจำปีกำรศึกษำ 2555
41. รำงวัลชนะเลิศ กำรตกแต่งเสื้อผ้ำ (กำงเกงยีนต์) ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้ ครั้งที่
23 ปีกำรศึกษำ 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวำคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
42. รำงวัลชนะเลิศ กำรประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในงำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคใต้ ครั้งที่
23 ปีกำรศึกษำ 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวำคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
43. รำงวัลชมเชย ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ “รถไฟฟ้ำสำหรับผู้พิกำร” ได้เข้ำร่วมแสดงกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำระดับภำค (ภำคใต้) ระหว่ำง
วันที่ 24 – 28 ธันวำคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พำเลช จังหวัดชุมพร
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กลยุทธ์และมาตรการ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
มำตรกำรที่ 1 สำรวจควำมต้องกำรของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำหลักสูตรร่วมกับเครือข่ำยสถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำร/ภูมิปัญญำ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มความรู้สู่ชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
มำตรกำรที่ 1 ทำหลักสูตรสร้ำงผู้ประกอบกำรในสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย
มำตรกำรที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนด้ำนอำชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มำตรกำรที่ 1 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5 จัดทาห้องเรียนมาตรฐาน
มำตรกำรที่ 1 จัดหำครุภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์/สื่อ
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำรูปแบบวิธีกำรสอน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีช่องทางหลากหลาย
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำกลุ่มอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับสถานประกอบการในการพัฒนาบุคลากร
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร
มำตรกำรที่ 2 สนับสนุนกำรจัดตัวบุคลำกรฝึกอบรม
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระดับหลักสูตร
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรทดสอบและประเมินกำรเทียบโอน
มำตรกำรที่ 2 จัดตั้งศูนย์เทียบโอนระดับสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
มำตรกำรที่ 1 จัดทำเครื่องมือประเมินคุณวุฒิ
มำตรกำรที่ 2 จัดตั้งศูนย์ทดสอบระดับภำค
กลยุทธ์ที่ 10 จัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ์
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำระบบเครือข่ำยภำยใน – ภำยนอก
มำตรกำรที่ 2 จัดทำระบบสื่อสำรทำงไกล
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กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำระบบควบคุมภำยในและควำมเสี่ยง
มำตรกำรที่ 2 สร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรติดตำมและประเมิน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้ำงกำรบริหำร ภำรกิจ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาถนศึกษา
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรประเมินประกันคุณภำพ
มำตรกำรที่ 2 สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรจัดทำประกันคุณภำพภำยในเพื่อ เตรียมรับ
กำรประเมินภำยนอก
กลยุทธ์ที่ 15 จัดทาทะเบียนครูภูมิปัญญา
มำตรกำรที่ 1 จัดทำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowkedge Management)
มำตรกำรที่ 2 ถอดบทเรียนจำกภูมิปัญญำ
กลยุทธ์ที่ 16 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรผลิตชุดกำรเรียน / กำรฝึกอบรม
มำตรกำรที่ 2 จัดหำเครื่องมือ- อุปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนเครือข่ายวิทยาลัยฯ
มำตรกำรที่ 1 จัดระบบกำรฝึกอบรมวิชำชีพกลุ่มเป้ำหมำยด้วยเคเบิลทีวีท้องถิ่น
มำตรกำรที่ 2 สอนวิชำชีพระยะสั้นทำง R – Radio วิทยุชุมชน
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ลดระยะเวลา
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชำญ สถำน ประกอบกำร
มำตรกำรที่ 2 จัดทำหลักสูตรอำชีวศึกษำโครงกำรพระรำชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 19 สร้างศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน นักศึกษำ กลุ่มอำชีพ
มำตรกำรที่ 2 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
มำตรกำรที่ 1 ปรับปรุงระบบติดตำมผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงเครื่องมือประเมิน
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
มำตรกำรที่ 1 ปรับปรุงระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มำตรกำรที่ 1 เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเพื่อ V-Net
กลยุทธ์ที่ 24 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำระบบติดตำมผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาสมรรถนะครู
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำรูปแบบกำรสอนที่หลำกหลำย
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบนิเทศติดตำม
กลยุทธ์ที่ 26 สร้างอัตลักษณ์สถานศึกษา
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและจิตบริกำรที่ดี
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำนักเรียน นักศึกษำด้ำนกำรเป็นผู้นำ
กลยุทธ์ที่ 27 ส่งเสริมผู้เรียนด้านงานสร้างสรรค์
มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนครูด้ำนกำรคิดค้นกำรแก้ปัญหำ
กลยุทธ์ที่ 28 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มำตรกำรที่ 2 เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนครูและบุคลำกรด้ำนร่ำงกำย
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการ
มำตรกำรที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบวิธีกำรสอน
มำตรกำรที่ 2 ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึก
มำตรกำรที่ 3 สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์ที่ 30 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มำตรกำรที่ 1 สำรวจควำมต้องกำรของชุมชน สังคมสถำนประกอบกำร
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำหลักสูตรร่วมกับเครือข่ำยสถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำร/ภูมิปัญญำ
กลยุทธ์ที่ 31 สร้างช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มำตรกำรที่ 1 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 32 จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มำตรกำรที่ 1 เพิ่มปริมำณผู้เรียนระยะสั้น
มำตรกำรที่ 2 จัดหำครูภูมิปัญญำท้องถิ่นประจำศูนย์ฝึกอบรมอำชีพ
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรประเมินประกันคุณภำพ
มำตรกำรที่ 2 สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรจัดทำประกันคุณภำพภำยในเพื่อเตรียมรับกำร
ประเมินภำยนอก
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ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ
ในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยที่จะจัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำขึ้น
ในจั ง หวั ด ยะลำเพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ค รบรอบ 100 ปี กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (2435 – 2535) โดย
มอบหมำยให้กรมอำชีวศึกษำในขณะนั้น ดำเนินกำรจัดหำที่ดินเพื่อจัดตั้ง และกรมอำชีวศึกษำได้
มอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดยะลำ (นำยวิทยำ ทองขำว) ผู้อำนวยกำร
วิทยำลัยเทคนิคยะลำ เป็นผู้ประสำนงำนหำที่ดินในเบื้องต้น
เดือนพฤศจิกำยน 2534 นำยบุญสม พึ่งปำน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี และ
คณะได้เข้ำกรำบมนัสกำรท่ำนพระครูรำมันห์คณำรักษ์ เจ้ำอำวำสวัดเวฬุวัน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกำร
ขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้ำงวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ เมื่อทรำบถึงวัตถุประสงค์แล้ว ท่ำนพระครู
รำมันห์คณำรักษ์ ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัด มี เนื้อที่ประมำณ 10 ไร่ 5 ตำรำงวำ คือ เลขที่
4/2 ถนนเวฬุ วัน อ ำเภอเมื อง จั งหวัด ยะลำ ให้ เช่ ำส ำหรับ ก่ อสร้ำงอำคำรเรีย นและบ้ ำนพั ก ครู
โดยมีสัญญำเช่ำ 30 ปี
ต่อ มำนำยนรชัย วุฒิ เจริ ญ มงคล ผู้ อ ำนวยกำรวิท ยำลั ยสำรพั ด ช่ำงยะลำ ซึ่ งท ำหน้ ำที่ ผู้
ประสำนงำนในขณะนั้น ก็ได้นำเรื่องดังกล่ำวเสนอกรมอำชีวศึกษำ เพื่อเห็นชอบและดำเนินกำรต่อไป
และเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2535 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ สังกัด
กองกำรศึ ก ษำอำชี พ กรมอำชี ว ศึ ก ษำ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร โดย ดร .ก่ อ สวั ส ดิ์ พ ำณิ ช ย์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
จำกนั้นกรมอำชีวศึกษำ ก็ได้จัดสรรงบประมำณ ให้เพื่อก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ ปฏิบัติงำน
ขนำด 4 ชั้ น จ ำนวน 2 หลั ง อำคำรเรีย นและส ำนั ก งำน จ ำนวน 1 หลั ง บ้ ำนพั ก ผู้ บ ริห ำร
สถำนศึกษำ จำนวน 1 หลัง บ้ำนพักครู จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง และบ้ำนพักนักกำรภำรโรง จำนวน
3 หลัง 6 ห้อง
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ
ชื่อภาษาอังกฤษ YALA POLYTECHNIC COLLEGE
ที่ตั้งสถานศึกษา
วิทยำลั ย สำรพัดช่ำงยะลำ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลำ รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์ 0-7327-3505-8
โทรสำร 0-7336-1105
Website : www.yalapoly.ac.th
e – mail : yalapoly@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา
10 ไร่ - งำน 5 ตำรำงวำ
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น 5 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 78
1. อำคำรเรียน 1
จำนวน 1 หลัง 25
2. อำคำรเรียน 2
จำนวน 1 หลัง 17
3. อำคำรเรียน 3
จำนวน 1 หลัง 22
4. อำคำรสำนักงำน จำนวน 1 หลัง 10
5. อำคำรเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 4

ห้อง ได้แก่
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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4.4 แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ทิศเหนื อ
60.00
ถนนเวฬุวน
ั
พระวิศณุกรรม

16.00

1

โรงอาหาร

30.00

16.00

เข้า

ป้อมยาม

30.00

ลานเอนกประสงค์

2
บริ เวณจอดรถ

35.00
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสาธง
270.00

4

20.00

3

ถนน

70.00

5
10.00

6

11.00

7

ลานจอดรถ

11.00

ศาลพระภูมิ
6.60
10.00

8

9
แนวเขตที่ดิน

10

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

อำคำรเรียนและปฏิบตั ิกำร 4 ชั้น
อำคำรเรียนและปฏิบตั ิกำร 4 ชั้น
อำคำรเรียนและปฏิบตั ิกำร 4 ชั้น
สำนักงำนและหอประชุม 2 ชั้น
บ้ำนพักผู้บริหำร ระดับ 7,8
บ้ำนพักครู-อำจำรย์ ระดับ 3,4
บ้ำนพักภำรโรง
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วิ ท ยาลั ย สาร พั ดช่ างยะลา
อั ตร ากาลั งสถานศึ ก ษา ปร ะจาปี งบปร ะมาณ พ.ศ. 2560
อั ตร ากาลั งสถานศึ ก ษา (ร วม) จานวน 76 คน
อั ตร ากาลั งสถานศึ ก ษา (ปร ะจา) จานวน 75 คน
1. ข้าร าชการ ครู

12

คน

1.1 ผู้บริหาร

2

คน

6.1 ข้าราชการครู

-

คน

1.2 ครู

10

คน

6.2 ข้าราชการพลเรือน

-

คน

2. ข้าร าชการ พลเรื อน

-

คน

6.3 ลูกจ้างประจา

-

คน

3. ลู ก จ้ างปร ะจา

4

คน

ร วม

-

คน

3.1 ผู้สอน

-

คน

3.2 ผู้ปฏิบัตงิ านทัว่ ไป

4

คน

4. พนั ก งานร าชการ

35

คน

4.1 สายการสอน

19

คน

7.1 ข้าราชการครู

1

คน

4.2 สายสนับสนุนการสอน

16

คน

7.2 ข้าราชการพลเรือน

-

คน

5. ลู ก จ้ างชั่ ว คร าว

24

คน

7.3 ลูกจ้างประจา

-

คน

5.1 ครูพเิ ศษสอน

7

คน

ร วม

1

คน

5.2 ครูพเิ ศษสอนประจาศูนย์ฯ

9

คน

5.3 ผู้ปฏิบัตงิ านทัว่ ไป

5

คน

5.4 ยามประจาศูนย์ฯ
5.5 เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ (จ้างเหมาบริการ)

2

คน

1

คน

6. มีผู้มาช่ ว ยร าชการ /ทาหน้ าที่ /รั กษาการ ในสถานศึ ก ษา

7 มีผู้ไ ปช่ ว ยร าชการ/ทาหน้ าที่ /รั กษาการ ในสถานศึ ก ษา
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วิท ยาลั ย สารพั ด ช่า งยะลา
ข้อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพศ

ตาแหน่ ง
1. ผู้บ ริ ห าร
ร วม (1)

อัน ดั บ
ระดั บการศึ กษา
ต่ากว่ า
ค รู ผู้ ช่ ว ย ค ศ .1 ค ศ . 2 ค ศ . 3
ช าย หญิง รวม
เอก โท ตรี ปทส.
ป.ตรี
ช าย หญิง ช าย หญิง ช าย หญิง ช าย หญิง

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
0

2

2. ข้าร าชการ ครู
2.1 สาขางานยานยนต์
2.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง

0

2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2

2.4 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ

2

2.5 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

1
1

ร วม (3)

1

1 1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2.7 สาขางานคหกรรม
3. พนั ก งานร าชการ
3.1 สายการสอน
3.2 สายสนับสนุนการสอน

3
2

2.6 สาขางานอาหารและโภชนาการ
ร วม (2)

2

2
6

2

4 10 0

0

1

0

5

3

1

6

4

10 9 19
1 15 16

13 5
12

1
4

11 24 35

25 5

5

4. ลูก จ้ างปร ะจา
4.1 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

2

2

2

4.2 พนักงานบริการ

2

2

2
4

ร วม (4)

4

0

4

5.1 ครูพเิ ศษสอน

4

3

7

7

5.2 ครูพเิ ศษสอนประจาศูนย์ฯ

2

7

9

9

5.3 เจ้าหน้าที่

2

3

5

2

5.4 เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

1

1

1

5.5 ยามศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

2

2

5. ลูก จ้ างชั่ ว คร าว

ร วม (5)
ร วมทั้งสิ้น

2

11 13 24
34 41 75 0

3

3
0

1

0

7

3

0

0

0

16 5

3 34 25 14

ปี่ ที่ 1

ปี่ ที่ 2

รวมทั้ ง สิ้ น

76

11

30

35

1,949

ทวิ ภ าคี ทวิ ศึ กษา

ปกติ

ปี่ ที่ 2
ทวิ ภ าคี

คู่ ข นาน

รวม

22

40

227

48

คน
231 คน

3.5 หลักสูตร ปชด.
3.6 หลักสูตรอืน่ ๆ
คน
3.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

746 คน

3.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

58
5
195
54
207
235
คน

คน

40

3.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

22

754

13
201

13
193
11
1

13
70

9
101

9

5
26
20

47
4

5

45
7

101

1

53

4

553
326
47
4

32

9

23

125

79

48

20

11

22

8

6

2

128

80
28

80
28

19
24

19

15
15
23

15

97
49

4

10
97

10

13

77
77
10

3
20

20

4

38

74

3

972 คน

76

22

ปกติ

15

3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ทั้ ง ปีการศึ กษา 2559

6

91

รวมทั้ ง สิ้ น

3. หลักสูต รนอกระบบ/ระยะสั้ น

6

2

2

รวมประเภทวิ ช าพณิ ช ยการ

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ศูนย์ฯ บันนังสตา) (ตกค้าง)

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

- สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

- สาขาวิชาการบัญชี (ตกค้าง)

- สาขาวิชาการบัญชี

2. ประเภทวิ ช า พณิ ช ยการ

รวมประเภทวิ ช าอุ ต สหกรรม

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ตกค้าง)

คู่ ข นาน

15

39

ปี่ ที่ 1
ทวิ ภ าคี

115

ปกติ

115

รวม

รวมทั้ ง สิ้ น

3

18

22

ทวิ ศึ กษา

ระดั บ ปวส.

74

15

ปี่ ที่ 3
ทวิ ภ าคี

22

6

ปกติ

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
89

5

26

58

ทวิ ภ าคี ทวิ ศึ กษา

2,703 ค น

19

ปกติ

ระดั บ ปวช .

ภาค เรี ย นที่ 2/2559(ปีปัจ จุ บัน )

รวมทั้ ง สิ้ น

ปี ก าร ศึ ก ษา 2559 (ปี ปั จ จุ บั น)

- สาขาวิชาไฟฟ้า (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

- สาขาวิชาไฟฟ้า (ตกค้าง)

- สาขาวิชาไฟฟ้า

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ตกค้าง)

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง (ตกค้าง)

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

- สาขาวิชาช่างยนต์ (ตกค้าง)

- สาขาวิชาช่างยนต์

1. ประเภทวิ ช า อุ ต สาหกรรม

ระบบ

ประเภทวิ ช า/สาข าวิ ช า

1. หลั ก สู ตร ในร ะบบ/ต่อ เนื่ อ ง

ข้อ มูล นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา
จานวนนั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษา ปั จ จุ บั น
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คน
800 คน

3.3 หลักสูตร ปชด.
3.4 หลักสูตอืน่ ๆ

คน
คน

3.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
3.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

1,200 คน

3.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

3,020 ค น

รวมทั้ ง สิ้น

1,020 คน

ทั้ ง ปีการศึ กษา (2560)

3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

3. หลักสูต รนอกระบบ/ระยะสั้น

360
160
200

60

20

120

120
60
60
60

20

40

รวมประเภทวิ ช าพณิ ช ยการ

รวมทั้ ง สิ้น

60
20
20

20
20
40

40
20
20

20

20

20

20

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

- สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

- สาขาวิชาการบัญชี

2. ประเภทวิ ช า พณิ ช ยการ
20

240
100
100

140

20
20

20

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
60

20
20

20

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง (ศูนย์ฯ บันนังสตา)

80

20
20

20

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

รวมประเภทวิ ช าอุต สหกรรม

40
40

40

40

40

20

20

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

40

รวม

40

คู่ ขนาน

20

ทวิ ภ าคี

20

ปกติ

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

คู่ ขนาน

60

ทวิ ภ าคี

ปี่ที่ 2

รวมทั้ ง สิ้น

60

ปกติ

ปี่ที่ 1

ระดั บ ปวส.

คน

20

ทวิ ภ าคี ทวิ ศึ กษา

ทวิ ภ าคี ทวิ ศึ กษา ปกติ

ทวิ ภ าคี ทวิ ศึ กษา ปกติ

รวม

3,380

40

ปกติ

ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 1

ระดั บ ปวช .

ภาค เรี ยนที่ 1/2560 (ปีต่ อไป)

รวมทั้ ง สิ้น

- สาขาวิชาช่างยนต์

1. ประเภทวิ ช า อุต สาหกรรม

ระบบ

ประเภทวิ ช า/สาขาวิ ช า

1. หลัก สูตรในระบบ/ต่อ เนื่ อ ง

ปีก ารศึ ก ษา 2560 (ปีต่อ ไป)

เป้าหมายจานวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
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รวม

6.โครงการ

2,099,476

- งบรายจ่ายอืน่

2,099,476

2,099,476

-

-

-

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

- งบลงทุน

.

รวมทั้ ง สิ้น

-

2,099,476

(เรียนฟรี 15 ปี)

.................................. ................................. ........................... ............................ ...........................

5.โครงการ

เรียนขัน้ พืน้ ฐาน

4.โครงการ

863,430

-

รวม

3.โครงการ

.................................. ................................. ............................ ............................ ............................

2.โครงการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

1.โครงการสนับสนุน

534,904
โค รงการ

48,927

- งบดาเนินงาน

ความรู้

วิจัยสร้างองค์

59,999

-

หุ่นยนต์

สิ่งประดิษฐ์/

189,600

-

ระยะสั้น

-

- งบบุคลากร

ปวส.

ผลผลิต

100,000

-

ปวช.

203,580

2. แผนงานสนั บ สนุ น การจั ดการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน

แผนงาน/งบรายจ่าย

- งบรายจ่ายอืน่

- งบเงินอุดหนุน

100,000

-

- งบลงทุน
203,580

-

8,352,759
11,482,500

6,480,685

- งบดาเนินงาน

11,482,500

-

7,680,914

7,680,914

- งบบุคลากร

535,999 1,336,075

28,683,183
963,430

2,099,476

-

-

-

2,099,476

เป็น เงิน

รวมทั้งสิ้น

863,430

303,580

11,482,500

8,352,759

7,680,914

37,278,951
9,454,296
30,000

48,927

30,000

รวมทั้งสิ้น

100,000

รวม

100,000

อาชีวศึกษา

ร่วมหลักสูตร

534,904

เรียน

775,027 1,794,904

ขนาดเล็กฯ

สถานศึกษา

59,999

กลางคัน

รายได้ระหว่าง การศึกษาเรียน

233,999

อิสระ

เสริม

4โครงการสร้าง 5. โครงการหา 5.โครงการจัด

189,600

ครูผู้สอนอาชีวศึกษา

การประกอบอาชีพ ปัญหานักเรียนออก

ประสิทธิภาพ

ความรู้

หุ่นยนต์

3.โครงการลด

2.โครงการส่งเสริม

1.โครงการเร่ง

วิจัยสร้างองค์

สิ่งประดิษฐ์/

6,520,366

ระยะสั้น

27,719,753

ปวส.

เป็น เงิน

รวมทั้งสิ้น

27,824,655

ปวช.

โค รงการ

หน่ ว ย : บาท

1. แผนงานขยายโอกาสและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลการใช้ จ่ ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุ ป ผลการใช้ จ่ ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

วิ ท ยาลัย สารพั ดช่ างยะลา

แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนใช้จ่ ายเงินงบประมาณ
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ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น
ความรู้

หุ่นยนต์

104,902
-

- งบดาเนินงาน

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่

-

- งบดาเนินงาน

- งบลงทุน

- งบเงินอุดหนุน

- งบรายจ่ายอืน่

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

- งบรายจ่ายอืน่

650,000
650,000

-

726,100
726,100

- งบลงทุน

174,000
174,000

650,000

-

1,260,000

4,231,290

-

6,391,390

-

104,902

104,902

เป็น เงิน

รวมทั้งสิ้น

1,260,000

4,231,290

-

6,391,390

-

650,000
650,000

-

-

รวมทั้ ง สิ้น

-

1,260,000

1,260,000

-

....................

- งบดาเนินงาน

726,100

726,100

-

6.โครงการ

it center 2559 ...................

1.โครงการ Fix

-

174,000

174,000

-

ภาคใต้

ภาคใต้

(ครุภณั ฑ์)

จังหวัดชายแดน

เรียนดี นักศึกษาใน การศึกษาในพืนที่
จังหวัดชายแดน

4.โครงการ

2.โครงการนักเรียน 3โครงการพัฒนา

-

-

4,231,290

4,231,290

ชายแดนภาคใต้

การศึกษาในจังหวัด

1.โครงการพัฒนา

โค รงการ

- งบบุคลากร

5. แผนงานสร้ างและกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ทั่ว ถึ ง

-

- งบบุคลากร

4. แผนงานแก้ ปัญ หาและพั ฒ นาจั งหวั ดชายแดนภาคใต้

-

104,902

รวม

- งบบุคลากร
104,902

วิจัยสร้างองค์

สิ่งประดิษฐ์/

3. แผนงานส่งเสริ มการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ตกรรมสิ่งประดิษฐ์

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลการใช้ จ่ ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุ ป ผลการใช้ จ่ ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) (ต่อ)
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ปร ะมาณการ ร ายรั บ - ร ายจ่ าย ปี งบปร ะมาณ พ.ศ. 2560
วิ ท ยาลัย สาร พั ดช่ างยะลา

1. ประมาณการรายรั บ

41,003,155 บาท

ก. เงิน ร ายได้ (บกศ.) ยกมา

2,765,795 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

2,385,795 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป

380,000 บาท

ข. เงิน งบปร ะมาณ ปี 2560 ที่ค าดว่ าจะได้รั บ

38,237,360 บาท

งบบุคลากร

7,980,090 บาท

งบดาเนินงาน

8,457,940 บาท

งบลงทุน

13,507,900 บาท

งบเงินอุดหนุน

2,369,430 บาท

งบรายจ่ายอืน่

5,922,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่ าย

38,777,360 บาท

งบบุ ค ลากร

7,980,090 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,967,730 บาท

- ค่าครองชีพพนักงานราชการ

12,360 บาท

งบดาเนิ น งาน
- เงินสบทบประกันสังคม

8,457,940 บาท
310,880 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ จชต.

1,470,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว จชต.

720,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

245,040 บาท

- ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

60,000 บาท

- ค่าตอบแทนครูผู้สอนนอกเวลาราชการ

450,000 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา

950,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

230,000 บาท

- ค่าเช่าทรัพย์สิน

16,020 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

40,000 บาท

- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่

40,000 บาท

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000 บาท
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2. ประมาณการรายจ่ าย (ต่ อ )
งบดาเนิ น งาน (ต่อ )

3,906,000 บาท
3,906,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

200,000 บาท

- ค่าเบียเลี้ยง ทีพ่ กั ยานพาหนะ

980,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
- ค่าบริหารโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
งบเงิน บารุ งการ ศึ ก ษา

30,000 บาท
850,000 บาท
50,000 บาท
150,000 บาท
1,616,000 บาท
540,000 บาท

- ค่าวัสดุครุภัณฑ์

40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

500,000 บาท

งบลงทุ น

13,507,900 บาท

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

13,016,900 บาท

- ค่าครุภัณฑ์
งบเงิน อุ ดหนุ น
- เรียนพรี 15 ปี
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- ทุนราชกุมารี
- หารายได้ระหว่างเรียน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้เรียนสายอาชีพ

491,000 บาท
2,369,430 บาท
2,059,430 บาท
105,000 บาท
45,000 บาท
100,000 บาท
60,000 บาท

งบอื่ น ๆ

5,922,000 บาท

- โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต.

4,685,400 บาท

- โครงการ Fix it center 2559

650,000 บาท

- โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา

189,600 บาท

- โครงการจัดหาบุคลากรเพือ่ คืนครูให้นักเรียน

147,000 บาท

- อืน่ ๆ

250,000 บาท
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สรุ ป หน้างบรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (จาแนกตามผลผลิ ต)
วิทยาลั ยสารพั ด ช่างยะลา
ที่

รายจ่ าย

ปวช.

ระยะสั้น

ผลผลิต
ปวส.

เงิน รายได้

อศ.จชต

อื่น ๆ

รวม

(บกศ.)

1 งบบุ ค ลากร
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,967,730

1.2 ค่าครองชีพพนักงานราชการ

12,360
7,980,090

รวม (1)

-

7,967,730
-

-

-

-

12,360
7,980,090

2 งบดาเนิ น งาน
2.1 เงินสบทบประกันสังคม

310,880

310,880

2.2 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 3 จชต.

1,470,000

1,470,000

2.3 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 3 จชต.

720,000

720,000

- เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

245,040

245,040

2.5 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

60,000

60,000

2.6 ค่าตอบแทนครูผู้สอนนอกเวลาราชการ

450,000

450,000

2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ

2.7 ค่าวัสดุ
2.7.1 วัสดุการศึกษา
- แผนกสามัญสัมพันธ์

20,000

20,000

40,000

- สาขาวิชาเครื่องกล

60,000

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

40,000

25,000

50,000

135,000

60,000

53,000

153,000

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

40,000

55,000

55,000

150,000

30,000

62,000

35,000

127,000

- สาขาวิชาพณิชยการ

20,000

60,000

35,000

115,000

- สาขาวิชาคหกรรม
** แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

45,000

45,000

** แผนกเสริมสวย

60,000

60,000

** แผนกตัดผมชาย

58,000

58,000

** แผนกอาหารและโภชนาการ

47,000

47,000

- สาขาวิชาดนตรี

20,000

20,000

2.7.2 วัสดุงานบ้านงานครัว

40,000

40,000

2.7.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000

140,000

60,000

230,000

2.7.4 วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

20,000

2.7.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

30,000

2.7.6 วัสดุงานอาคารสถานที่

40,000

40,000

2.8 ค่าเช่าทรัพย์สิน

16,020

16,020

2.9 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

200,000

200,000

2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

50,000

50,000

2.11 ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั พาหนะ

50,000

810,000

120,000

980,000

2.12 ค่าสาธารณูปโภค

200,000

550,000

100,000

850,000

2.13 ค่าบริหารโครงการตามแผนฯ

220,000

1,026,000

370,000

2.14 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

40,000

30,000

2.14 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

30,000

150,000
รวม (2)

710,000

6,849,940

1,656,000

898,000

-

-

500,000

650,000

540,000

8,997,940
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สรุ ป หน้างบรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (จาแนกตามผลผลิ ต) (ต่ อ )
วิทยาลั ยสารพั ด ช่างยะลา
ที่

รายจ่ าย

ผลผลิต
ปวช.

ระยะสั้น

เงิน รายได้

ปวส.

อศ.จชต

อื่น ๆ

รวม

(บกศ.)

3 งบลงทุ น
3.1 ครุ ภั ณ ฑ์

-

3.1.1 จักรอุตรสาหกรรม จานวน 10 หลัง

160,000

160,000

3.1.2 จักรเย็บผู้อตุ สาหกรรมฝีเข็มตรง จานวน 16 หลัง

136,000

136,000

3.1.3 เครื่องเชื่อมติก AC/DC ขนาด 23 แอมป์

195,000

195,000

3.2 ค่ าที่ดิน และสิ่งก่ อสร้ าง
3.2.1 หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

1,616,900

1,616,900

3.2.2 อาคารศูนย์วทิ ยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พืน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่า 1,088 ตารางวา
รวม (3)

11,400,000

11,400,000
-

2,107,900

-

11,400,000

-

-

13,507,900

4 งบเงิน อุ ดหนุ น
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4.1.1 ค่าหนังสือเรียน

397,900

397,900

4.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

58,880

58,880

4.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

152,100

152,100

4.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

189,050

189,050

4.1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน

1,261,500

1,261,500

105,000

105,000

4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

45,000

4.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

100,000

45,000
100,000

4.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
รวม (4)

60,000
2,164,430

-

145,000

-

60,000

60,000
-

2,369,430

5 งบรายจ่ ายอื่น ๆ
5.1 โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,685,400

4,685,400

5.1.1 จ้างเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ อ.บันนังสตา (1 คน)
5.1.2 จ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (1 คน)
5.1.3 จ้างเหมาบริการยาม (7 คน)
5.1.4 ค่าบริหารโครงการ
5.2 โครงการ Fix it center

650,000

650,000

5.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา

189,600

189,600

5.4 โครงการจัดหาบุคลากรเพือ่ คืนครูให้นักเรียน

147,000

147,000

5.3 อืน่ ๆ

250,000

250,000

รวม (5)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

-

-

-

4,685,400

1,236,600

-

5,922,000

2,874,430

16,937,930

1,043,000

16,085,400

1,296,600

540,000

38,777,360

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบรายจ่ าย/รายการ

รวมเป็ น เงิ น

2.7 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

50,000

50,000

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

2.6 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
นส. ปริยากร ไชยชาญยุทธ์

10,000
10,000

นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ

งานทา ดกาเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.5 มีโครงการจั

วิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้ นฐานระดับสถานศึกษา

10,000

10,000

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

2.4 โครงการงานมหกรรมวิชาการเพื่ อการศึกษาและการ

ระดับชาติ
15,000

60,000

60,000

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

2.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะ

15,000

12,000

12,000

นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ

2.2 โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

วิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับภาคใต้ และการ

2,000

2,000

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

2.1 โครงการกิจกรรม 5 ส. (สาขางาน)

- ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
2 โค รงการตามภาระงานสถานศึ กษา

- ค่าครุภัณฑ์

13,016,900
1,656,000

60

13,016,900
1,656,000

60

491,000

60

491,000

60

13,507,900

60

13,507,900

60

1.2 งบลงทุ น

60

6,801,940

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

6,801,940

1 งานตามภาระงานประจา

รวมทั้ ง สิ้ น เป็ น เงิ น งบประมาณ

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

หน่ ว ย : บาท

1.1 งบดาเนิ น งาน

ที่

วิ ท ยาลั ย สาร พั ดช่ างยะลา จั งหวั ดยะลา

ปี งบปร ะมาณปร ะจาปี พ.ศ. 2560

ปฏิ ทิ น การ ปฏิ บั ติร าชการ/ดาเนิ น งาน ตามภาร ะงานปร ะจา/โคร งการ /กิ จ กร ร ม และแผนใช้ จ่ ายเงิน
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นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

2.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปลูกฝังจิตสานึกด้าน

เชื่อมแก็ส

2.17 โครงการพัฒนาพื้ นที่ปฏิบตั งิ านเชื่อมไฟฟ้าและงาน

ประกอบการ

2.16 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในสถาน

ความสามารถ ให้กบั นักเรียน นักศึกษา

2.15 โครงการฝึกอบรมก่อนสอบรับรองความรู้

ให้กบั นักเรียน นักศึกษา

2.14 โครงการปรับพื้ นฐานความรู้เพื่ อการเรียนวิชาชีพ

และมัธยมศึกษา)

2.13 โครงการประชุมโรงเรียนในเครือข่าย (ประถมศึกษา

นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ

นางนุจรี ฮ่องย่อง

นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว

นางนุจรี ฮ่องย่อง

2.11 โครงการบริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผู้เรียน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกวิชา

2.10 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

50,000

5,000

-

25,000

8,000

10,000

-

50,000

60

60

60

60

60

60

60

50,000

5,000

-

25,000

8,000

10,000

50,000

7,000

7,000

นายฮัสสัน เจ๊ะเงาะ

2.9 โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V - Net

ปีการศึกษา 2560

50,000

50,000

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์

รวมเป็ น เงิ น

2.8 โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ในสาขางาน

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

ที่

งบรายจ่ าย/รายการ

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

37

20,000
15,000
5,000
8,000
5,000
20,000

20,000
15,000
5,000
8,000
5,000
20,000

ุ ี โสภโณวงศ์
นส. วิธณ
นายสมาน บุกะอะ
นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ
นายฮัสสัน เจ๊ะเงาะ
นายฮัสสัน เจ๊ะเงาะ
นายฮัสสัน เจ๊ะเงาะ
นส. นูรยานี สาแม

2.22 โครงการพัฒนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

2.23 โครงการพานักศึกษาออกฝึกทักษะนอกสถานที่

2.24 โครงการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี

2.25 โครงการสอบมาตรฐาน

2.26 โครงการสอบมาตรฐานอาชีพ

2.27 โครงการสอบวัดผลและประเมินผล

2.28 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ

5,000
40,000
30,000

5,000
40,000
30,000

นายเจษฎษ วาเจ๊ะ
นายสอบลี มิตยา

2.32 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์

2.33 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารเสริมสวย

10,000

10,000

นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ
นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม

40,000

40,000

หัวหน้างาน

2.31 โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

จัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.30 โครงการอบรมจัดทาแผนการฝึกอาชีพอบรมการ

2.29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(Sound Lap)

-

10,000

10,000

2.20 โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารแผนกวิชา
นางจริยา สุวรรณชาตรี

รวมเป็ น เงิ น

2.21 โครงการพัฒนาห้องวิทยบริการ (ห้องสมุด)

60

50,000

60

50,000

60

แผนกวิชา

60

30,000

60

30,000

60

นายสุดมี ัน มะแซ

60

2.19 โครงการพัฒนาระบบแสงสว่างในอาคารเรียน

-

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

นส. ปริยากร ไชยชาญยุทธ์

-

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบรายจ่ าย/รายการ

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

2.18 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี

ที่

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

38

10,000

10,000

นส. ปริยากร ไชยชาญยุทธ์

2.45 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ควบคุมภายในสถานศึกษา
20,000

20,000

20,000

นายสุดมี ัน มะแซ

2.43 โครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ชา่ งไม้เอนกประสงค์

20,000

45,000

45,000

นายสุดมี ัน มะแซ

2.42 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในวิทยาลัยฯ

นายโภชฌงค์ พันธเดช

30,000

30,000

นายสุดมี ัน มะแซ

2.41 โครงการถังแยกขยะมูลฝอยวิทยาลัยฯ

2.44 โครงการสัมมนาการดาเนินงนจัดทาข้อมูลการ

15,000

15,000

30,000

นายสุดมี ัน มะแซ

30,000

2.40 โครงการศึกษาดูงานอาคารสถานศึกษา

เอกสาร

2.39 โครงการจัดซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร และกระดาษ

นายไพศาล สุราแม

230,000

230,000

นส. รจนา พลขันธ์

2.38 โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน และจัด

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม

400,000

400,000

นส. อารมย์ ขวัญคง

8,000

รวมเป็ น เงิ น

2.37 โครงการพัฒนาบุคลากร

60

15,000

60

15,000

60

นส. อารมย์ ขวัญคง

60

2.36 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกลายนิ้วมือห้องธุรการ

60

10,000

60

10,000

60

นส. อารมย์ ขวัญคง

8,000

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

2.35 โครงการคุณธรรมนาชีวติ

ฐานะชานายการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

แต่งตัง้ ให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ วิทย

นส. อารมย์ ขวัญคง

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบรายจ่ าย/รายการ

2.34 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน

ที่

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

39

8,000

8,000

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.50 โครงการจัดทาข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการ

8,000
3,000
5,000
10,000

8,000
3,000
5,000
10,000

นายสุพรรณ อินทานุกลุ
นายสุพรรณ อินทานุกลุ
นายสุพรรณ อินทานุกลุ
ุ ี โสภโณวงศ์
นส. วิธณ
นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.56 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2.57 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (กิจกรรมโต้วาที

2.58 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ประจาปี 2560

2.59 โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

เป็นภาษาไทย)

วิทยาลัยฯ

500
15,000

500
15,000

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.56 โครงการราลึกพระคุณครูและวันคล้ายวันสถาปนา

20,000

2.55 โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด

อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

2.54 โครงการพัฒนาสานักงานองค์การนักวิชาชีพใน

20,000

4,500

4,500

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.53 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2,500

2,500

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.52 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ลมิ พระเกียรติ

พระมหากษัตริย์

3,000

3,000

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

2.51 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากสิ่งของเหลือใช้

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

สถานศึกษา

5,000

5,000

20,000

นายสุพรรณ อินทานุกลุ

30,000

ั หาสารเสพติดใน
2.49 โครงการป้องกัน และแก้ปญ

ภายในสถานศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรระบบประกันคุณภาพ

นางนุจรี ฮ่องย่อง

5,000

งบประมาณ พ.ศ. 2561

การศึกษา
5,000

รวมเป็ น เงิ น

นายเสรี ภักดี

60

2.48 โครงการจาทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี

60

50,000

60

50,000

60

นายเจษฏา วาเจ๊ะ

60

2.47 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

60

10,000

60

10,000

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 25560

นส. นูรีซนั อาบู

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

2.46 โครงการรับการประเมินศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจเพื่ อ

ที่

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/
งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

40

60

60

60

60

60

40,000

40,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.61 โครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์วทิ ยาลัยสารพัด

10,000

10,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.63 โครงการอบรมสมาชิก อวท. เพื่ อก้าวไปสู่การเป็น

6,000

6,000

นายสสถาพร จันทรคีรี
นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ

2.65 โครงการงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด

2.66 โครงการจัดทาข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการ

3,000

3,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.71 โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

20,000
20,000

20,000
20,000

นายสถาพร จันทรคีรี
นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ

2.73 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ

2.74 โครงการพัฒนาสานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

2.77 โครงการสารวจผู้สาเร็จการศึกษษที่ได้งานทาหรือ

นายสุพรรณ อินทานุกลู

-

-

-

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.76 โครงการลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ พระ

บามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8,000
8,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.75 โครงการอาชีวะกล่อมฝันฉันดนตรี

สารพัดช่างยะลา

12,000

12,000

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

2.72 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

ประเทศไทย

วิชาการ อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

-

-

นส. โซเฟีย ปนาแว

2.69 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นายสุพรรณ อินทานุกลู

5,000
10,000

5,000
10,000

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

2.68 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

2.70 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้ นฐาน และประชุม

40,000

40,000

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

2.67 โครงการแนะแนวสัญจร

ประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

ยะลา

1,500
20,000

1,500
20,000

นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ

2.64 โครงการเข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า"

ผู้นาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

1,000

1,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

2.62 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ช่างยะลา

คุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน

35,000

ร วมเป็ น เงิ น

35,000

60

60

60

59

59

59

60

ก.ย.

ส.ค .

ก.ค .

มิ .ย.

เม.ย. พ.ค .

มี .ค .

ม.ค . ก.พ.

ธ .ค .

พ.ย.

ต.ค .

นายสุพรรณ อินทานุกลู

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบร ายจ่ าย/ร ายการ

แผนการ ใช้ จ่ ายงบปร ะมาณ ปี 2560

2.60 โครงการสร้างความปลองดองสมานฉันฑ์โดยใช้หลัก

ที่

งบปร ะมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค ร งการ/กิ จ กร ร ม

41

3 โค รงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

60

60

60,000

105,000

50,000

650,000

1,010,000

รวมเป็ น เงิ น

มาตรฐาน

4.4 โครงการจัดตัง้ /พัฒนาศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพฯ ให้ได้

2,667,000

2,667,000

674,900

674,900

นายมูฮาหมัด เจ๊ะสนิ

4.3 โครงการเพิ่ มโอกาสการมีงานทาฝึกงานต่างภาค
นายอิทธิฤทธ์ ศรีชมุ ภู

30,000

30,000

นายสุพรรณ อินทานุกลู

4.2 โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่ อนาพาสันติสขุ

ตางจังหวัด

66,000

66,000

นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว

4,685,400

4,685,400

45,000

60

45,000

60

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

60

100,000

60

100,000

60,000

105,000

50,000

60

นส. นูรีซนั อาบู

นส. นูรีซนั อาบู

นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม

นส. โซเฟีย ปนาแว

650,000

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

4.1 โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน

4 โค รงการพิ เ ศ ษ (ไม่ ใ ช้ เงิ น สอศ ./สถานศึ กษา)

3.6 โครงการทุนราชกุมารี

3.5 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

สายอาชีพ

3.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้เรียน

ใหม่ ปีงบประมาณ 2560

3.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่น

นักศึกษา

3.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน

(Fix it center 60)

นายสถาพร จันทรคีรี

1,010,000

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบรายจ่ าย/รายการ

3.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอ่ มสร้างเพื่ อชุมชน

ที่

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

42

60

60

60

60

60

60

รวมเป็ น เงิ น

45,000
588,000
117,000
75,000
75,000

588,000
117,000
75,000
75,000

นายสุดมี ัน มะแซ
นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว
นส. นูรยานี สาแม
นายสถาพร จันทรคีรี

4.15 โครงการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพให้เยาวชนสันติสขุ

4.16 โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

4.14 โครงการจัดการเรียนการสอนคูข่ นาน

4.13 โครงการจัดจ้างยาม

4.12 โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ตาบล 1 อาชีพ

45,000

30,000

นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ

ไปทางานต่างประเทศ

4.11 โครงการเพิ่ มคุณวุฒหิ รือเกียรติบตั รเพื่ อให้ประชาชน

30,000

52,500

52,500

นส. นูรยานี สาแม

4.10 โครงการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียน
นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว

60,000

60,000

นส. นูรยานี สาแม

4.9 โครงการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในสถาบันปอเนาะ

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

84,000

84,000

14,000

นส. อารมย์ ขวัญคง

14,000

4.8 โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม

ภาครัฐ และเอกชน

4.7 โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

15,000

15,000

นายอิทธิฤทธ์ ศรีชมุ ภู

4.6 โครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายศิษฐ์ เก่าอาชีวศึกษา

ระดับตาบล

92,000

92,000

1,247,500

60

1,247,500

59

60

59

60

59

ก.ย.

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

นายอาหามะ ดือเร๊ะ

4 โค รงการพิ เ ศ ษ (ไม่ ใ ช้ เงิ น สอศ ./สถานศึ กษา)

ที่ ใ ช้

งาน/แผนก ที่ ใ ช้ จ่ าย

งบรายจ่ าย/รายการ

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2560

4.5 โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ

ที่

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล/

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

43

ภาคผนวก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : คุณธรรมนาชีวิต
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารมย์ ขวัญคง ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 - 3989815
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเป็นเป็นสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา มีห น้าที่ผ ลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนอาชีว ศึกษาอย่างมีคุณ ภาพได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาคในการที่จะผลิต
และพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ในการที่จะผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนอาชีวศึกษาให้ มีคุณ ภาพและได้มาตรฐานตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ระดับประเทศและภูมิภาคนั้น นอกจากทักษะฝีมือทางด้านอาชีวศึกษา
แล้วนั้น คนเราจะมีคุณภาพได้นั้นจะต้องมี หลักคุณธรรมในการทางาน เพื่อพัฒนางาน และเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จึงจัดทาแผนในการอบรม
หลักคุณ ธรรมในการท างาน ให้ กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้ นแบบให้ กับนักเรียน
นักศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมในทางานที่ดี
3.2 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและบุคลากรศึกษานาหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนางานและเป็น
แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จานวน 70 คน

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มี
ความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการทางาน พัฒนางาน
และเป็นแนวในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เชิงเวลา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย

ร้อยละ 80

10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินงานโครงการ

2. แต่งตั้งคาสั่งบุคลากรเดินทางไป
ประกอบพิธีทางศาสนา
3. ร่วมพิธีทางศาสนาในวันพระของทุก
เดือน
3. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ 

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
บุคลากรวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา
เดินทางไปร่วมพิธี
ทางศาสนาพุทธ

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

วัดในพื้นที่
จังหวัดยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,000.-

10,000.10,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่ายอื่น

งบ
เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องบันทึกลายนิ้วมือห้องธุรการ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารมย์ ขวัญคง ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 - 3989815
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานเก่ามาก ประมาณ 5 ปี และมีปัญหาในเรื่องการพิมพ์
ลายนิ้วมือไม่ผ่าน เพื่อให้การดาเนินงานไม่ติดขัดและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องบันทึกลายนิ้วมือเพื่อใช้บันทึกการลง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกลายนิ้วมือทดแทนเครื่องเก่าที่มีปัญหาแทรกซ้อนในเรื่องไวรัส
3.2 เพื่อให้มีเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : มีเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบันทึกลายนิ้วมือที่
สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและบุคลากรศึกษาสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ มีเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ
จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยมีเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน
เชิงเวลา
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
1 ปีงบประมาณ
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
15,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4

1. เสนอโครงการเพื่อบรรจุลงแผน
บุคลากรวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่าง
สารพัดช่างยะลา ยะลา
2. สืบราคา/จัดหาคุณลักษณะจัดซื้อจัด 
จัดจ้างเครื่องแสกนลายนิ้วมือ

3. จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ
15,000.4. รายงานผลการดาเนินงาน
รวมเงิน 15,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารมย์ ขวัญคง ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 - 3989815
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ งตั้ งให้ ด ารง เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ที่ เหมาะสม ในอัน ที่ จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการเกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้เห็นความสาคัญในการบริหารระบบราชการจึงได้โครงการ
พัฒนาบุคลากรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การ วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาลัยต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชานาญการ
3.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อานวยการละรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
3.3 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชานาญการพิเศษ
3.4 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐาน
ครูเชี่ยวชาญ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 12 คน

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ได้รับ
ประสบการณ์และมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จานวน 12 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานและพัฒนา
คุณภาพรู้เรียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
12 คน
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ได้รับ
ประสบการณ์และมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
19 ตุลาคม 2559
1 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวิทยากร (800 บาท x 6 ชั่วโมง) ค่าอาหารกลางวัน
8,000 บาท
(12 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (12 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าไวนิล

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร และครู วิทยาลัยสารพัด
8,000.วิทยาลัยสารพัด ช่างยะลา
2. ประเมินผลความสาเร็จหลังสิ้นสุดโครงการ 
ช่างยะลา
3. ติดตามการพัฒนางานหลังสิ้นสุดโครงการ 
รวมเงิน 8,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากร
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารมย์ ขวัญคง ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 - 3989815
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั บ เป็ น ปั จจัยที่ มีคุณ ค่ าสู งสุ ดขององค์ กร และเป็ น ปัจจัย ที่ส ามารถช่ว ย
ผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวคิดการบริหารองค์กรยุคใหม่
จึงให้ความสาคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ และมองทรัพยากรมนุษย์เป็นกาไรไม่ใช่ต้นทุน เป็นทรัพยากรที่
มีมูลค่าเพิ่ม ยิ่งใช้ยิ่งทาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกาลังสาคัญในการผลักดัน
องค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้
เป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ าขององค์ ก ร เป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก รสู่ เป้ าหมายได้ อ ย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพและมีป ระสิ ท ธิผ ล การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์ก รนั้ นจะส าเร็จได้ต้องมีการ
ดาเนินการอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานเกิดความรักต่อองค์กร อยาก
เรียน อยากรู้และมีความผูกพันกับองค์กร ปรับปรุงความสามารถในการทางาน มุ่งเน้นความสาเร็จ
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาได้โดยวิธีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
เป็นต้น
จากความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ ายบริหารทรัพยากร โดย
งานบุคลากร จึงจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เป็นการดาเนินการ
ให้ บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในระดั บ ผู้ บ ริห าร คื อ ผู้ อ านวยการ รอง
ผู้อานวยการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย ให้ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะนาความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานทั้งด้านการเรียนการสอนและภาระงานสายสนับสนุนที่ได้รับ
มอบหมาย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษา
เรียนรู้จากองค์กรอื่นในภาคเหนือ โดยนาส่วนที่ดีมาเป็นแบบอย่าง

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มองเห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง
ขององค์กรตนเอง โดยการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น แล้วนามาพัฒนาทาการเสริมจุดแข็งและพัฒนา
จุดอ่อน
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนาประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาตนเอง
3.5 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. กลุม่ เป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : ภาคใต้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและบุคลากรศึกษานาหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนางานและเป็น
แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยไปศึกษาดู จานวน 50
งานองค์กรต่าง ๆ ในภาคใต้
คน
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ได้รับ
ประสบการณ์และมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนาองค์ความรู้
เหล่านั้นมาพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงเวลา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
400,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. ประสานงานกลุ่มเกี่ยวข้อง
บุคลากร วิทยาลัย พื้นที่ในจังหวัด
สารพัดช่างยะลา
ภาคใต้
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการพัฒนาในแต่ 
ได้รับการพัฒนา
ละด้าน
จานวน 2 ครั้ง/

3. ดาเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้
ปีงบประมาณ

4. สรุป/รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

400,000.400,000.400,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน และจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวรจนา พลขันธ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไปโทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 - 0530026
E-mail : kitty_acc47@hotmail.com
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การบริหารงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ปั จจุบัน มีความต้องการเครื่อ งใช้วัส ดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน รวมถึงด้านเอกสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทาโครงการการ
จัดซื้อวัสดุ อุป กรณ์ เครื่ องใช้สานักงาน และจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการรวมถึงการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ทาง
ราชการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์มีความสมบูรณ์
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน เอกสารทางราชการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
5.2 มีความพร้อมด้านเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.3 บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน
และเอกสารในการดาเนิ น งานตามโครงการต่ างๆ รวมถึงการจั ดการเรียนสอนได้อ ย่างเพี ยงพอ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาอย่างสูงสุด

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เชิงคุณภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
เชิงเวลา
ตลอดปีงบประมาณ 2560
เชิง
1) งปม.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย
2) งปม.จัดจ้างถ่ายเอกสาร 30,000 บาท

หน่วยนับ

1 ปีงบประมาณ
230,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4


1. สารวจความต้องการใช้
   
2. จัดทาเอกสาร


3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สอบถาม / สังเกตุ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)
หน่วยงานของ
วิทยาลัยสารพัด
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
ช่างยะลา มีวัสดุ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

30,000.200,000.-

230,000.230,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ. ศึกษาดูงานอาคารสถานที่
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายสุดีมัน มะแซ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 073-274507 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 6599654
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
พัฒนาการให้บริการของงานอาคารสถานที่ เพื่อให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดสถานที่ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ
3.2 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทางาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆมาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยได้รับการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรงานอาคารสถานที่ จานวน 9 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรงานอาคารสถานที่มีทัศนคติใหม่ๆในการปฏิบัติงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ บุคลากรงานอาคารสถานที่ที่
9 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85
เชิงเวลา
มกราคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย วัสดุ
15,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4

1.เสนอโครงการ
บุคลากร
15,000.
2.ดาเนินการตามโครงการ
งานอาคารสถานที่

3.สรุปผลการดาเนินโครงการ
รวมเงิน 15,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ถังแยกขยะมูลฝอย (เปียก – แห้ง) ในสถานศึกษา
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสุดีมัน มะแซ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 659965
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ขยะมูลฝอยในวิทยาลัยฯ แบ่งเป็นมูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แต่ มูลฝอยพลาสติก เศษอาคาร
ของบุ คลากรในวิทยาลั ย ไม่พอกับ การเก็บและบรรจุขยะในขนาดนี้ ทาให้ขยะล้ นและถั งขยะของ
วิทยาลัยไม่ได้มาตรฐานทาให้ขยะในแต่ละวันกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิด
กลิ่นเหม็นและเป็นมลพิษทางอากาศ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ
3.2 เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
3.3 เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยจัดทิ้งขยะและคัดแยกขยะได้ถูกต้อง
3.4 เพื่อลดปริมาณขยะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ถังขยะมูลฝอยแบบตะแกรง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : บุคลากรวิทยาลัยฯ มีถังแยกขยะมูลฝอยในวิทยาลัยและได้
เรียนรู้การแยกขยะมูลฝอย
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้จัดการแยกขยะและจัดเก็บให้เป็นที่
และเรียบร้อย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีถังขยะแยก เปียก – แห้ง
1 ถัง
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีถังแยกขยะที่ได้มาตรฐาน
80 %
เชิงเวลา
1 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2550
9 เดือน
เชิง
ค่าวัสดุ ใช้สอย
30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ดาเนินการตามโครงการ

3. สรุปผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน
ลงทุน
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัด
บุคลากรใน
ช่างยะลา
30,000.สถานศึกษา
รวมเงิน 30,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสุดีมัน มะแซ
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6599654
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหลายปี มีการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการของประชาชนทั้งภาคปกติและระยะสั้น โดยปัจจุบัน
พื้นที่โดยรวมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ จะต้องมีการจัดระเบียบและปรับปรุงส่วนหย่อมของวิทยาลัย
ฯให้มีระเบียบและความสวยงามเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม
3.2 เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมาตรฐาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) สวนหย่อมให้ความร่มรื่นในวิทยาลัย 3 ส่วน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
6. กลุ่มเป้าหมาย :ภูมิทัศน์วิยาลัยสารพัดช่างยะลาสะอาด สวยงาม
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนนักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ มีสวนหย่อมและต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม
3 ส่วน
เชิงคุณภาพ มีสวนหย่อมและต้นไม้ประดับที่ให้ความร่มรื่น
เชิงเวลา
มกราคม - มิถุนายน 2560
เชิง
วัสดุ ใช้สอย
45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ อนุมัติโครงการ
สถานศึกษามีภูมิ วิทยาลัยสารพัด

ทัศน์ที่สวยงาม
ช่างยะลา
2. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
3. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ – อุปกรณ์
45,000.
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ
รวมเงิน 45,000.งบประมาณโครงการ 45,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ช่างไม้เอนกประสงค์
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายสุดีมัน มะแซ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 6599654
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในการดาเนินงานของงานอาคารสถานที่มีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนดจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทั้งภายในและนอกสถานที่
3.2 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและต่อเนื่องในการซ่อมแซมและปรับปรุง
3.3 เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ช่างไม้เอนกประสงค์ จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :ช่วยให้การทางานรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประสิทธิภาพในการทางานและทันสมัย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างที่ทันสมัย
1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย
เชิงเวลา
1 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
20,000 บาท

10. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน
ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ อนุมัติโครงการ
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัด

มีเครื่องมือช่างไม้ ช่างยะลา
2. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
3. จัดหา/จัดซื้อจัดจ้าง
20,000.
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ
รวมเงิน 20,000.งบประมาณโครงการ 20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบแสงสว่างในอาคารเรียนสาขางานยานยนต์
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายสุดีมัน มะแซ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 073-274506
โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 659965
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : สภาพของระบบแสงสว่างในสาขางานยานยนต์
ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อความปลอดภัยในการจัดการเรียนภาคปฏิบัติ
3.2 เพื่อพัฒนาระบบแสงสว่างในแผนกวิชา
3.3 เพื่อให้มีห้องเรียนได้มาตรฐาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ระบบแสงสว่างในแผนกวิชาสามารถใช้งานได้ปกติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องเรียนได้โดยไม่มีอุบัติเหตุ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้งานห้องเรียนได้ปกติ
7. พื้นที่ดาเนินการ : อาคารเรียนสาขางานยานยนต์ อาคารเรียนที่ 2
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อาคารเรียนได้พัฒนาสามารถใช้งานได้ปกติ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ห้องเรียนสาขางานยานยนต์
1 ห้อง
เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนสามารถใช้งานระบบแสงสว่างได้
100 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
30,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

3. เขียน รายการวัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
สาขางานยานยนต์
มีห้องเรียนได้
มาตรฐานจานวน
1 ห้อง

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

30,000.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

30,000.30,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7327-4506 โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : ในสั งคมไทยปั จ จุ บั น ทั้ งชาย หญิ ง ตาม
สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ กาลังถูกคุกคามอยากหนักด้วยสื่อลามกอนาจาร สังคม
การพนันและการทะเลาะวิวาทอีกทั้งการมอมเมาสารเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยมานาน
ดั้งนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาด้านสังคม จึงได้จัดกิจกรรมตรวจ
สารเสพติ ด ขึ้ น ให้ กั บ บุ ค ลากร นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ที่ เปรีย บเสมื อ นรั่ว ของประเทศ ถ้า มี นั ก เรี ย น
นักศึกษา บางกลุ่มหรือบุคลากรภายในสถานศึกษา หลงในสิ่งอบายมุขหรือยาเสพติด อาจเป็นปัญหา
ด้านสังคมต่อไป
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส
มี ค วามละอายเกรงกลั ว ต่ อ บาปตามหลั ก ของศาสนา และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
และมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่บุคลากรสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
3.3 เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา
3.4 เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา
3.5 เพื่อสนองตอบและสนับสนุนนโยบายของกรมอาชีวศึกษา

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องยาเสพติด โดย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ จึงจัดทา
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าใจภัยของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไม่ติดยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท
8.3 ครู และบุคลากร มีประสิทธิภาพในการทางาน มีพลานามัยที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
8.4 นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนที่ดี มีพลานามัยที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
8.5 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภัยด้านยาเสพติด และสิ่งอบายมุข
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
63 คน
2. นักเรียน นักศึกษา สาขางานวิชาชีพยานยนต์ สาขางานวิชาชีพ 4 สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง สาขางานวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานวิชาชีพ
การบัญชี
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่
เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมรณรงค์ต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา
เชิงเวลา
เดือนมิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท
- ตรวจสารเสพติดให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ






เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. ครู บุคลากร
วิทยาลัยสารพัด
5,000.ทางการศึกษา เข้า ช่างยะลา
ร่วมกิจกรรม
จานวน 63 คน
2. นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน
4 สาขางาน
3. ทาการตรวจ
จานวน 2 ครั้ง
รวมเงิน
5,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
5,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดทาข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2559
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลั กการและเหตุ ผล : ตามที่คณะกรรมการบริห ารองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ได้มีมติเห็นชอบในการกาหนดจัดงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกภาคและระดับชาติ และกาหนดการ
ประเมินองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทาโครงการเตรี ยมรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3.2 เพื่อเสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการประเมินกับคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.
3.3 เพื่อจัดเตรียมสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยพร้อมเตรียมรับการประเมิน
4. ผลผลิต โครงการ (Output) : จัดทาข้อมูล และเตรียมรับคณะกรรมการประเมินองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2559
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ได้มีมติเห็นชอบในการกาหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกภาคและระดับชาติ และกาหนดการประเมินองค์การฯ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : สานักงาน อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา ผ่านการประเมินได้รับรางวัล และพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงาน อวท. มากขึ้น

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1 ครัง้
เชิงคุณภาพ สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้
8,000 บาท
1. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
2. จัดนิทรรศการ
3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. สรุ ป ผลการติด ตามและประเมิน ผล 
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
เข้ารับการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย จานวน 1 ครั้ง

พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
วิทยาลัยสารพัดช่าง
8,000.ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

8,000.8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัด
กิจ กรรมโครงการตามแผนกิจ กรรมหลั ก การพัฒ นาสมาชิกให้ เป็นคนเก่ง “แผนพัฒ นาส่ งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” กาหนดการจัดทาโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้
สอดคล้อกับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ” และ
ทางอ้อม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนาวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่ อ ส่ งเสริ ม การรณรงค์ ช่ ว ยลดปั ญ หาภาวะโลกร้อ นโดยการน าวั ส ดุ ใช้ แ ล้ ว มาท าให้ เกิ ด
ประโยชน์
4. ผลผลิ ต โครงการ (Output) : ประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ของนั กเรียน นั ก ศึ กษา
ระดับชั้น ปวช. และชั้นปวส.
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นาวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลงให้
เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาวัสดุเหลือใช้มา
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
8.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน นักศึกษา
5 ชิ้น
ระดับชั้น ปวช. และชั้นปวส.
เชิงคุณภาพ

1. ผู้เรียนรู้จักนาวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลง
2. เกิ ด จิ ต ส านึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การและแก้ ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุ
3,000 บาท
- ค่าใช้สอย
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าตอบแทน
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้ าหมาย (เช่ น ใคร พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () จานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4
 นักเรียน นักศึกษา
1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา
 ระดับชั้น ปวช. และ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
ระดับชั้นปวส.เข้าร่วม
โครงการ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จากวัสดุเหลือใช้จานวน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน
3,000.5 ชิ้น

5. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลรายงานให้สถานศึกษา
ทราบ
รวมเงิน
3,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
3,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : รณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสานชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วทั้งด้าน
กายภาพและชีว ภาพซึ่งส่ วนใหญ่ เกิดจากการที่มนุษย์ทาลายป่า ตัดต้นไม้ห รือเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทาให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ส่งผลต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิก
ให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนพัฒนาคุณธรรม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ครู บุ คลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกที่ดีรักธรรมชาติ
3.3 เพื่อต้องการปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 85
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเฉลิมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่ ค าดว่ า ที่ จ ะได้ รั บ : ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
60 คน
2. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาร่วมกิจกรรมจานวน 200 คน
ไม่ต่ากว่า
เชิงคุณภาพ ครู บุ คลากรทางการศึก ษา นั กเรียน นัก ศึกษา ช่ วยกัน อนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นไม้ ทดแทนที่สูญเสียไปและเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
2,500 บาท
- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ส ารวจพื้ น ที่ ในการปลู ก ต้ น ไม้ เฉลิ ม
พระเกียรติ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
5. ดาเนินการตามปฏิทิน
6. จั ด ท าแบบสอบถามความพึ งพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
7. สรุ ป ผลการติด ตามและประเมิน ผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ






เป้าหมาย (เช่น ใคร พื้นที่ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) ระบุตาบล/อาเภอ
1.ครู บุคลากรทางการ วิ ท ยาลั ย สารพั ด
ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย ฯ ช่างยะลา
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ ต่ า
กว่า จานวน 60 คน
2.นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
วิ ท ยาลั ยฯ เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมจ านวนไม่ ต่ า
กว่า 200 คน

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

2,500.-


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

2,500.2,500.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7327-4506
โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ และได้
น าวัฒ นธรรมชาวตะวัน ตกมาใช้ ในสั งคมสมัย นี้ ท าให้ คนไทยส่ ว นใหญ่ ลื มเหตุ การณ์ ที่ ส าคั ญ ตาม
ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย และวั น ส าคั ญ อื่ น ๆ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย์ อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และมี ค วามจงรัก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับ
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจ กรรมหลั ก การพั ฒ นาสมาชิก ให้ เป็ น คนดี และมีค วามสุ ข “แผนพั ฒ นาส่ งเสริม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจาปีงบประมาณ 2560
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจานวน ไม่ต่ากว่า
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
3. นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
4. นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมจานวนไม่ตากว่
่ า
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีจติ สานึกให้มคี วามจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกยะลา
2. กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 2 และ วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
4. วันระลึกของรัชกาลที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา
5. วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
6. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน
2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7. วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
8. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา
9. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ค่าวัสดุ ใช้สอย
1. กิจกรรมวันปิยมหาราช(ตกแต่งพวงมาลา)
2. กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง(ดอกไม้สด)
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4. วันระลึกของรัชกาลที่ 3(พานดอกไม้สด)
5. วันจักรี (พานดอกไม้สด)
6. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พานดอกไม้สด)
7. วันฉัตรมงคล
8.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
9.กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หน่วยนับ
30 คน
30 คน
10 คน
100 คน
ร้อยละ 85

1,500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
    ครู บุคลากร
1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ     จานวน 30 คน
3. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน     นักเรียน นักศึกษา
    จานวน 100 คน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

   

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. วิทยาลัยสารพัด
4,500.ช่างยะลา
2. ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา
3. สนามโรงพิธี
ช้างเผือก

   
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

4,500.4,500.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตามแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7327-4506
โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ได้มีมติเห็นชอบ จัดทาระเบียบสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาว่ าด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2557 และแนวปฏิ บั ติ
ประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2557 ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2557 ไปแล้วนั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
บางเรื่องบางประการ จึงได้ทาการปรับปรุงแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทาโครงการพัฒนาสานักงาน เพื่อสอดคล้องกับการประเมินให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 และสอดคล้องกับ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ : เพื่ อ จัด ส านั ก งาน อวท. ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558)
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : เตรียมรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2560
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ได้มีมติเห็นชอบในการกาหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกภาคและระดับชาติ และกาหนดการประเมินองค์การฯ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
6. กลุ่มเป้าหมาย : สานักงาน อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ตู้ไม้เก็บเอกสาร
3 ตู้
2. ตู้โชว์สาหรับเก็บรางวัล
1 ตู้
3. ตู้สาหรับเก็บเสื้อสูทองค์การ
1 ตู้
4. ป้ายคาขวัญ อวท.
1 ป้าย
5. บอร์ดจานวนนักเรียน นักศึกษา
1 บอร์ด
6. บอร์ดรายงานสถานะการเงิน ของ อวท.
1 บอร์ด
เชิงคุณภาพ มีสานักงาน อวท. ถูกต้องตามระเบียบการประเมินด้านสภาพทั่วไป
และการบริหารองค์การฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
20,000 บาท
- ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาด้านสภาพทั่วไปและการบริหารองค์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ



2. สารวจจุดที่ต้องการปรับปรุง/พัฒนา



3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการพัฒนาด้านสภาพทั่วไปและการ
บริหารองค์การ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงาน
ให้สถานศึกษาทราบ




เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น
เงิน
อุดหนุน
พัฒนาสานักงาน วิทยาลัยสารพัด
อวท. วิทยาลัย
ช่างยะลา
สารพัดช่างยะลา
20,000.-


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,000.20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การประชาชาติ
ได้กาหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้
ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสาคัญในด้านยาเสพติด
จึงกาหนดให้มีการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เพราะภัย
ของยาเสพติดร้ายแรง เป็นสิ่งทาลายอนาคตของเยาวชน ครอบครัว และความมั่นคงของประเทศชาติ
โดยรวม
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส
มี ค วามละอายเกรงกลั ว ต่ อ บาปตามหลั ก ของศาสนา และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
และมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้โทษภัยของยาเสพติด
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.3 เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ไม่ให้เข้ามาในสถาบันการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าใจ
รู้จัก ป้องกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าใจภัยของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
30 คน
2. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
200 คน
เชิงคุณภาพ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจเรื่อง
ยาเสพติดมากขึ้น
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เชิงเวลา
เดือนมิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
500 บาท
- เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ



2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้
สถานศึกษาทราบ






เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น
เงิน
อุดหนุน
1. ครู บุคลากร
ศูนย์เยาวชน
500.ทางการศึกษา เข้า เทศบาลนครยะลา
ร่วมกิจกรรม
จานวนไม่ต่ากว่า
30 คน
2. นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่ต่า
กว่า 200 คน
รวมเงิน
500.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
500.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ราลึกพระคุณครูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การไหว้ครูหรือวันระลึกพระคุณครู ล้วนเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียน นักศึกษา ควรยึดถือและปฏิบัติต่อคุณครูของเรา ดังนั้น ทาง
วิทยาลัยฯ จึงเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมราลึกพระคุณครูควบคู่กับการทาพิธีวันคล้ายวั น
สถาปนาวิทยาลั ยฯ ซึ่งเป็ น กิจ กรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา มีคุณ ธรรม จริยธรรม
เคารพและศรัทธาในอาชีพครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และตอบแทนพระคุณครู
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง และสอดคล้องกับ ระเบี ยบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้ว ยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตาม
แผนกิ จ กรรมหลั ก การพั ฒ นาสมาชิ กให้ เป็ น คนดี แ ละมี ค วามสุ ข “แผนส่ งเสริม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเคารพ ศรัทธาและมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีความเคารพและศรัทธาในความเป็นครู ซึ่ง
ค่อยให้การอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมทั้งได้ทาบุญวิทยาลัยเพื่อเสริมความเป็นสิริ
มงคลให้กับชีวิต
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อยมีระเบียบวินัย และไม่
ค่อยให้ความเคารพกับคุณครูมากนัก จึงจัดให้มีกิจกรรมราลึกพระคุณครู เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึก
ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเคารพครู และอ่อนน้อมถ่อมตน และอยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับศิษย์มากขึ้น
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความกตัญญูมากขึ้น
8.3 ได้ทาบุญวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทางาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
60 คน
2. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาร่วมกิจกรรม
200 คน
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู กับศิษย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญู
กตเวทีมากขึ้น
เชิงเวลา
เดือนมิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท
ค่าตอบแทน
10,000 บาท
- กิจกรรมราลึกพระคุณครู
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ






เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. ครู บุคลากร
วิทยาลัยสารพัด
ทางการศึกษา เข้า
ช่างยะลา
ร่วมกิจกรรมจานวน
ไม่ต่ากว่า 60 คน
15,000.2. นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
ไม่ต่ากว่า 200 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

15,000.15,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กาหนดจัดกิจกรรม
วัน เด็ ก แห่ งชาติ ร่ ว มกั บ จั งหวัด ยะลา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถานศึ ก ษาต่ างๆ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของจังหวัดยะลา และได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ได้แสดงความเป็นผู้นา กล้าแสดวออก ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการบริการด้านการตัดผม
ชาย และมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม ตรงกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.2 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดยะลา
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560 และได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และบริการตัดผมฟรี
ให้กับเยาวชน ร้อยละ 85
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
จังหวัดยะลา
5.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นที่อยู่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม และรับบริการตัดผมชายฟรี ภายในเต็นท์
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ เยาวชน
8.2 เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในการรับบริการตัดผมชาย
8.3 เยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในซุ้มวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้รับความรู้ และความสนุกสนาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า
20 คน
2. นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
10 คน
จานวน
100 คน
3. จัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบของรางวัล ให้กับเยาวชนที่
มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 ร้าน
4. บริการตัดผมชาย
เชิงคุณภาพ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม
นันทนาการให้กับน้อง ๆ เยาวชน
2. บริการตัดผมชายให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
เชิงเวลา
วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลา
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
8,000 บาท
- จัดกิจกรรมนันทนาการ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงาน
ให้สถานศึกษาทราบ





เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1. เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
วันเด็กแห่งชาติ
จานวน 100 คน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

สนามโรงพิธี
ช้างเผือกจังหวัด
ยะลา
8,000.-


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

8,000.8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมทักษะภาษาไทย (กิจกรรมโต้วาทีเป็นภาษาไทย)
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ” กาหนดการจัดทาโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้อกับ
การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
สอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับ ปรุง พ.ศ.2558) การจั ดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ”
ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเพิ่มทักษะความชานาญในการพูด
3.2 เพื่อฝึกมารยาทการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี
3.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา
3.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงหลักและวิธีการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มทักษะความชานาญในการพูด ร่วม
ทั้งมีทักษะการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ไม่ค่อย
กล้าแสดงออก และพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
8.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
8.3 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
8.4 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :

มีความชานาญในการพูด
มารยาทการเป็นผู้พูด และผู้ฟัง
มีทักษะการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา
รู้ถึงหลักและวิธีการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ทีมนักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา มีความชานาญในการพูด มีทักษะการใช้
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และได้รู้ถึงหลักและวิธีการพูด
โต้วาทีที่ถูกต้อง
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
ค่าตอบแทน
กิจกรรมโต้วาที

หน่วยนับ
4 ทีม

3,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
ทีมนักเรียน
วิทยาลัยสารพัด
3,000.นักศึกษา จานวน ช่างยะลา
4 ทีม

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

3,000.3,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับเยาวชน ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ปลูกฝังจิตสานึกของชาวไทยที่จะต้องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้
คงอยู่สืบไป ประกอบด้วย กิจกรรมวันเข้าพรรษาได้มีประเพณี หล่อเทียน ประเพณีสมโภชเทียน
และการถวายเทียนพรรษา และประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นพุทธศาสนิกชน
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทาความดี และมีจิตใจที่อ่อนโยน
3.3 เข้าร่วมประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทความคิด
3.4 เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิด
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2560
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ตกแต่งกระทงใหญ่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัล
5.2 ตกแต่งต้นเทียนพรรษาส่งเข้าประกวดได้รับรางวัล
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันตกแต่งกระทงใหญ่ และตกแต่งต้น
เทียน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
7.1 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา วัดเวฬุวัน
7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สวนศรีเมือง

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ช่วยกันส่งเสริม
ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และมีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนดี
8.2 เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดและได้รับรางวัล
8.3 เข้าร่วมประกวดเทียนพรรษา ประเภทความคิดและได้รับรางวัล
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ตกแต่งกระทงใหญ่
1 กระทง
2. ตกแต่งต้นเทียนพรรษา
1 ต้นเทียน
เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็น
พุทธศาสนิกชน ช่วยกันส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และตกแต่งกระทงใหญ่ และตกแต่งต้นเทียนพรรษา ส่งเข้า
ประกวด
เชิงเวลา
1. กิจกรรมตกแต่งกระทงใหญ่ วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ยะลา
3. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เดือนมิถุนายน 2560
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
4. กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
6. กิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา และวัดเวฬุวัน จังหวัด
ยะลา
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
10,000 บาท
1. ตกแต่งกระทงใหญ่
2. ตกแต่งต้นเทียนพรรษา

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ขอเชิญประชุม

4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1. ตกแต่งกระทง
ใหญ่ เข้าร่วม
ประกวดจานวน
1 กระทง
2. ตกแต่งเทียน
เข้าร่วมประกวด
จานวน 1 ต้น

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
1. วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
2. ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา
3. วัดเวฬุวัน
4. สวนศรีเมือง

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

10,000.-

10,000.10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7327-4506 โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบ
ปั ญ หามากมาย ประกอบด้ ว ยการกระท าผิ ด กฎหมาย มี ปั ญ หาอาชญากรรม การทะเลาะวิว าท
ระหว่างสถาบัน การระบาดสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่ว น
ตนมากว่าประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่งปั ญ หาเหล่ านี้ล้ ว นเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก ศีล ธรรมและ
คุณธรรม ในการนี้ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งของ
คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเดือนอันประเสริฐ โดยเดือนนี้มุสลิมต้องถือศีลอด ฝึกความอดทน
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ละเว้นความชั่ว ลดละอบายมุขทั้งปวง จึงกาหนดจัดโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้กับผู้นาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ครูและนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนหัวหน้า
ทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิก
ให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนพัฒนาคุณธรรม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นาชุมชน โต๊ะอี
หม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นแนวทางหลักในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมความสามัคคีให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน ร้อยละ 85
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจน
หัวหน้าทุกภาคส่วน
5.2 นักเรียน นักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้
5.3 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นแนวทางหลักในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมความสามัคคีให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นาไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์
8.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน ได้
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน และได้รับความรู้หลักการดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
8.3 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1. บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ
2. ชุมชนใกล้วิทยาลัยฯ
3. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ
4. นักเรียน นักศึกษาเครือข่ายในวิทยาลัยฯ จานวน 18 แห่งๆ ละ 5 คน
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในความเป็นไทย
ที่จะต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีของสังคม
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง
ของสังคม
เดือนพฤษภาคม 2560

60 คน
10 คน
300 คน
90 คน

ค่าวัสดุ ใช้สอย
ค่าตอบแทน

35,000 บาท

-

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
1
1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
3. ขอเชิญประชุม
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

2

3 4







งบ
ดาเนินงาน
1. บุคลากรทางการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง 35,000.ศึกษาวิทยาลัยฯ จานวน
ยะลา
60 คน
2. ชุมชนใกล้วิทยาลัย
จานวน 10 คน
3. นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยฯ จานวน 300 คน
4. นักเรียน นักศึกษา
เครือข่ายในวิทยาลัยฯ
จานวน 18 แห่งๆ ละ 5
คน จานวน 90 คน
รวมเงิน 35,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 35,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ชาววิทยาลัยสารพัดช่างยะลา “สารพัดช่างยะลาเกมส์ 2016”
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กาหนดจัดกิจกรรม
วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ยะลา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถานศึ ก ษาต่ า งๆ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของจังหวัดยะลา และได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน
ได้แสดงความเป็นผู้นา กล้าแสดวออก ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการบริการด้านการตัดผม
ชาย และมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ข้อที่ 11
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้
เป็นคนดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
3.3 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งและประโยชน์สุขของ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
5.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
5.3 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
8.2 ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
8.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สร้างความปรองดองสมานฉันท์และได้รับความสนุกสนาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
60 คน
2. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาร่วมกิจกรรมจานวน 300 คน
ไม่ต่ากว่า
เชิงคุณภาพ 1. ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 85
2. ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่
ดีและสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
40,000 บาท
- การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์และกีฬาพื้นบ้าน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ขอเชิญประชุม

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงาน 
ให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. ครู บุคลกร เข้า วิทยาลัยสารพัด
ร่วมกิจกรรม
ช่างยะลา
จานวนไม่ต่ากว่า
60 คน
40,000.2. นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่
ต่ากว่า 300 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

40,000.40,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และกาหนดจัดทาโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา(เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานอวท. และคณะกรรมการชมรมต่างๆในสถานศึกษา)
ซึ่งเป็นกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และกิจกรรมชมรมในสถานศึกษา
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก
การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง
3.2 เพื่อปลูกฝังจิตสานึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.
3.3 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้ง
สถานศึกษาและในสังคม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 มีคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ และชมรมอิสระ
5.2 มีคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6. กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
คณะกรรมการดาเนินงานชมรมอิสระ และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

ตัวชี้วัด
สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1. ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา 2561
2. ได้คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพสาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
1. เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2560
2. เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมอิสระ
ประจาปีการศึกษา 2560
3. เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

หน่วยนับ
300 คน
15 คน
60 คน

1,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ



3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ


 
 

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่าง
1,000.จานวน 300 คน
ยะลา

 
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

1,000.1,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : อบรมสมาชิก อวท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยองค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ต้องเข้ารับการประเมินองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงาน และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ต้องมีความรู้ความเข้าในการ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้ “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” จึงจัดทาโครงการอบรม
ผู้นาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการดาเนินงาน และสมาชิก อวท. วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา
3.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก้าวไปสู่ระดับภาค
และระดับชาติ ต่อไปนี้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะกรรมการดาเนินงาน สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ยกระดับมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไปสู่ระดับภาค และระดับชาติ
6. กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 คณะกรรมการองค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ฯ สมาชิก อวท. มี ค วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ ย วกั บ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมากขึ้น
8.2 ผ่านการประเมิน อวท. เข้าไปสู่ระดับภาค และระดับชาติ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. คณะกรรมการดาเนินงาน อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 15 คน
2. สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
300 คน
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการดาเนินงาน สมาชิก อวท. มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในงาน/กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพฯ มากขึ้น
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10,000 บาท
ค่าตอบแทน
อบรมสมาชิก อวท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงาน
ให้สถานศึกษาทราบ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4







เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. คณะกรรมการ วิทยาลัยสารพัด
10,000.ดาเนินงาน อวท. ช่างยะลา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
จานวน 15 คน
2. สมาชิก อวท.
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
สมาชิก อวท.
จานวน 300 คน
รวมเงิน 10,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง
โทรศัพท์ 0-7327-4506
โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-7586586
E-mail : la.teh@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กาหนดให้
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เนื่ อ งในวั น วชิ ร าวุ ธ เพื่ อ เป็ น การน้ อ มระลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ลูกเสือวิสามัญมีความรักชาติ ศาสนา พะมหากษัตริย์
3.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้า ร่วมกิจกรรมวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กาหนดให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
6. กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า และถวาย พวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมระลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
2 คน
2. ลูกเสือวิสามัญ
2 หมู่
3. พวงมาลา
1 พวง
เชิงคุณภาพ 1. ลูกเสือวิสามัญมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
ครบตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ ใช้สอย ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
1,500 บาท
ค่าตอบแทน
- กิจกรรมเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน



ลูกเสือวิสามัญ

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1,500.-

จานวน 2 คน

โครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามปฏิทิน
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลรายงานให้สถานศึกษา
ทราบ

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1. ผู้บังคับบัญชา






2. ลูกเสือวิสามัญ
จานวน 2 หมู่
3. พวงมาลา
จานวน 1 พวง

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

1,500.1,500.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒ นาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ” กาหนดการจัดทาโครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เพื่อให้สอด
คล้อกับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.2 เพื่อฝึกทักษะ ความชานาญให้กับนักเรียน นักศึกษา และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นตัวแทนใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ในงานประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมกิจกรรม
200 คน
จานวน
ไม่ต่ากว่า
เชิงคุณภาพ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา ได้ คั ด เลื อ กเป็ น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานในงานประชุมวิชาการ
องค์ การนั กวิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทยระดั บ อาชีว ศึ กษา
จังหวัดยะลา ระดับภาค และระดับชาติ
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
5,000 บาท
ค่าตอบแทน
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัด
5,000.วิทยาลัยสารพัด ช่างยะลา
ช่างยะลา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ต่า
กว่า จานวน
200 คน


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000.5,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจาปี 2560
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสถาพร จันทรคีรี ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชนโทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 7125299
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด
ยะลาเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดยะลา ดังนั้นทางจังหวัด
ยะลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาต่างๆ กาหนดจัดงานสมโภชหลักเมืองและงาน
กาชาด โดยมีกิจกรรม เช่น ขบวนแห่วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา ออกร้านและแสดงนิทรรศการ
ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมตามมติสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
จัดกิจกรรม ฝึกอบรม 108 อาชีพ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การจาหน่ายผลผลิต เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.2 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดยะลา
3.3 เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3.4 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนทั่วไป จานวน 200 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ฝึกอบรม 108 อาชีพ ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมการออกร้าน
ของวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีอันดีต่อกัน
8.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มขึ้น
8.3 ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในฝึกอบรม 108 อาชีพ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
และมีชีวิตเป็นอยู่ที่ขึ้น
เชิงเวลา
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
200 คน
ร้อยละ 95

30,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ/เดือน พฤศจิกายน 2559 
2.พิจารณาอนุมัติโครงการ/เดือน

พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/เดือน

พฤษภาคม 2560
4. ดาเนินโครงการ/ ระหว่างวันที่ 25

พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2560
5. สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน

กันยายน 2560

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
ออกฝึกอบรม 108
อาชีพ ในพื้นที่
จังหวัดยะลา และ
จังหวัดใกล้เคียง

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

บริเวณ
ศาลหลักเมืองยะลา
อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
25,500.500.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

30,000.30,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดทาข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจาปีการศึกษา 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ
ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088 - 7586586
E-mail : la.teh@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้มีการพัฒนา
กิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา และต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3.2 เพื่อเสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการประเมินกับคณะกรรมการดาเนินงาน
3.3 เพื่อจัดเตรียมสานักงานกองลูกเสือพร้อมเตรียมรับการประเมิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : จัดทาข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ
วิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2559
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายหลักให้สถานศึกษานา
กิจกรรมลูกเสือใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการจัดการเรียน การสอน ในวิชาลูกเสือ และเพื่อให้เป็นไปตาม
ประเมินกองลูกเสือวิสามัญ จึงมีความจาเป็นต้องมีคูหาลูกเสือ
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการดาเนินงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : สานักงานกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผ่านการ
ประเมินได้รับรางวัล และพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานลูกเสือวิสามัญมากขึ้น

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ เข้ารับการประเมินกองลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
เชิงคุณภาพ สานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผ่านการ
ประเมินและได้รับรางวัล
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
- ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

หน่วยนับ
1 คูหา

6,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เข้ารับการประเมิน วิทยาลัยสารพัดช่าง
6,000.กองลูกเสือวิสามัญ
ยะลา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา จานวน 1 ครั้ง

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

6,000.6,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ทาดีเพื่อพ่อ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จึ งจัดทาโครงการทาดีเพื่อพ่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตั วบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทา
กิจ กรรมท าดี เพื่ อ พ่ อ น้ อมน าหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อ น้ อ มถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทากิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทาดีเพื่อพ่อน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทาดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน
50 คน
ไม่ต่ากว่า
2. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
100 คน
เชิงคุณภาพ คณะผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว ม
กิจ กรรมทาดีเพื่ อพ่อ น้อมนาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่ อ
น้อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
8,000 บาท
- กิจกรรมทาริบบิ้น
- กิจกรรมสกรีนเสื้อ “คาว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ฟรี
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่าง
8,000.ครู บุคลากรทางการ
ยะลา
ศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่
ต่ากว่า 50 คน
2. นักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจานวน ไม่
ต่ากว่า 100 คน
รวมเงิน
8,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ แนะแนวสัญจร ประจาปี 2560
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายอาหามะ ดือเร๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 – 9638835
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ถูกต้องและเป็นในทิศทางเดียวกันของวิทยาลัยฯ มีความจาเป็นและสาคัญที่สุดที่ทา
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ
3.2 เพื่อให้บุคคลและประชาสัมพันธ์ทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : จัดออกแนะแนวสัญจร จานวน 17 แห่ง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยฯ ทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง รู้จักหลักสู ตรการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเพิ่มมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเพิ่มมากขึ้น
8.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ออกแนะแนวสัญจร โรงเรียนภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
จานวน 17 แห่ง
ยะลา
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยฯ ทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง รู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560
8 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์
40,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ/เดือน พฤศจิกายน 2559 
2. ส่งหนังสือแต่ละสถานศึกษาเดือน

พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /

เดือน ธันวาคม 2559
4. ประชุมคณะกรรมการ/

เดือน มกราคม 2560
5. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

5.ดาเนินโครงการ/ระหว่างเดือน

มกราคม ถึง เดือน เมษายน 2560
6.สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2560

เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง
ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
ครู และบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา
ยะลาดาเนินงาน
ออกแนะแนวในพื้นที่
จังหวัดยะลา และ
จังหวัดใกล้เคียง
39,000.-

1,000.รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

40,000.40,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอาหามะ ดือเร๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 - 9638835
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนให้อย่างมีคุณภาพสนองนโยบายของรัฐและของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่สามารถปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสาเร็จ
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จึงควรจัดปฐมนิเทศ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทาความรู้จักกับผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงาน
ของวิทยาลัย ฯ ที่ต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก
4. ผลผลิ ต โครงการ (Output) : ปฐมนิ เทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ห ลั ก สู ต ร ปวช, ปวส.
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ครั้ง/ปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตร ปวช, ปวส.ประจาปีการศึกษา 2560
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน
8.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อ และใช้บริการจากบุคคลหรือหน่วยงานของวิทยาลัย
อย่างถูกต้อง นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
2. นักศึกษาใหม่หลักสูตร ปวช, ปวส.ประจาปีการศึกษา 2560
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/เดือน พฤศจิกายน 2559 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ /เดือน

พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน เมษายน 2560

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/เดือน พฤษภาคม 2560

5. ดาเนินโครงการ/ เดือน พฤษภาคม 2560

6. สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2560

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
นักเรียน
วิทยาลัยสารพัด
นักศึกษา
ช่างยะลา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
4,500.500.รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000.5,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ประชุมผู้ปกครอง
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวโซเฟีย ปนาแว ตาแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 9778208
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นขึ้นมากมาย เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวล้วนแต่
เป็นภัยกับวัยรุ่นซึ่งเป็นเด็กนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
ค่านิยม และจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งแก้ไขได้ยาก ทั้งปัญหายา
เสพติ ด ปั ญ หาสื่ อ ลามก และอื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ งถือ ว่าเป็ น ปั ญ หาระดั บ ชาติ ที่ ส าคั ญ ได้
ก่อให้เกิดความวิตกกังวล และความหนักใจแก่ผู้ปกครองที่เกรงว่าลูกหลานของเขาจะตกเป็นเหยื่อ
ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ตามสภาพความเป็นจริง นักเรียนที่สามารถเรียนในสถานศึกษา นักเรียน
ส่วนหนึ่งจะพักอยู่ที่หอพัก บ้านเช้า นอกจากสภาพแวดล้อมที่ขาดผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดอาจ
ทาให้ นักเรียนตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้น ก่อนที่ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจึงได้
จัดทาโครงการประสานสัมพันธ์ ประชุมครู – ผู้ปกครอง และนักเรียนขึ้น เพื่อร่วมมือกันวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น
3.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษา มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น
3.3 เพื่อผนึกกาลังในการร่วมมือกับผู้ปกครองในการป้องกัน และสนับสนุนให้เกิด
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 100 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับ ชั้น ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) ได้เข้ามามีบ ทบาทในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ปกครองได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
คน
(ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวน 100
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้ามา
มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕ 2560
เดือน
ค่าวัสดุ ใช้สอย
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดการใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/เดือน พฤศจิกายน 2559 
ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่าง
นักเรียน
ยะลา
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ/

นักศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/เดือน เมษายน 2560

4. ดาเนินโครงการ/ เดือน พฤษภาคม –
9,500.
มิถุนายน 2560
5. สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน
500.
กันยายน2560
รวมเงิน 10,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 27-4506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) แนวปฏิบัติ
ประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดการจัดทาโครงการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อกับการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพฯ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 และ 1.3
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสร้างความเป็นผู้นาให้กับคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ
3.2 เพื่อสร้างทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3 เพื่อเป็นไปตามระเบียบการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามแนว
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตาม
ระเบียบการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการดาเนินงานและสมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงตามเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 1. คณะกรรมการดาเนินงานอวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ไม่ต่ากว่า
เชิงคุณภาพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเกณฑ์การประเมินองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
ค่าตอบแทน
- ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา

หน่วยนับ
15 คน
150 คน

3,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. คณะกรรมการ วิทยาลัยสารพัด
ดาเนินงานอวท. ช่างยะลา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา จานวน
3,000.15 คน
2. สมาชิก อวท.
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนไม่ต่ากว่า
จานวน 150 คน
รวมเงิน
3,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
3,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอาหามะ ดือเร๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 - 9638835
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้และ
ข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการทางาน เช่น การหางาน การ
รับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการ
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้น ที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทางาน
และการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลือกเข้า ทางานในสถาน
ประกอบการต่อไป
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
4. ผลผลิต โครงการ (Output) : ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลั กสูตร ปวช. ปวส.และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา /ปีจานวน 1 ครั้ง/ปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
5.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ เข้ าใจวิ ธีก ารในการสมั ค รและการคั ด เลื อ กเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการ
5.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหลักสูตรปวช. ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส.และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปี 2559 จานวน 1 ครั้ง/ปี

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาหลักสูตรปวช. ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ

หน่วยนับ
ครั้ง
-

2. นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและการ
คัดเลือกเข้า ทางานในสถานประกอบการ
เชิงเวลา
มีนาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ ใช้สอย

12,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ/เดือนพฤศจิกายน 2559 
นักเรียน นักศึกษา
ผู้จบการศึกษา
2.พิจารณาอนุมัติโครงการ /เดือน

ปีการศึกษา 2559
พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน

กุมภาพันธ์ 2560
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ /เดือน กุมภาพันธ์

2560
5. ดาเนินโครงการ/เดือนมีนาคม 2560

6. สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2560

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11,500.-

500.12,000.12,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นายสถาพร จันทรคีรี ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 7125299
E-mail : sataporn7399@gmail.com
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยมีความหลากหลาย
ในรายวิช าครอบคลุ มความต้องการของประชาชน วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จึงได้จัดทาโครงการ
ฝึ ก อบรมอาชี พ ระยะสั้ น 108 อาชี พ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนน าความรู้ ที่ ได้ ไปสร้า งงาน สร้ า งอาชี พ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2 เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป
3.3 เพื่อให้ประชาชน นาความรู้ที่ได้ ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ฝึกอบรมให้แก่เยาวชน จานวน 300 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชน นาความรู้ที่ได้ ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
คน
เชิงคุณภาพ ประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และมี
ชีวิตเป็นอยู่ที่ขึ้น
เชิงเวลา
เดือน ธันวาคม ถึง เดือน กันยายน
12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
20,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ /

เดือน พฤศจิกายน 2559
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ /

เดือน พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /
   
เดือน ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560
4. ดาเนินโครงการ/
   
เดือน ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560
5. สรุปรายงานโครงการ/

ระหว่างเดือน กันยายน 2560

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
ฝึกอบรม 108
วิทยาลัยสารพัด
อาชีพ ให้กับ
ช่างยะลา
ประชาชน ใน
วิทยาลัยสารพัด
พื้นที่จังหวัดยะลา
ช่างยะลา
และพื้นที่ใกล้เคียง วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
วิทยาลัยสารพัด
20,000.ช่างยะลา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา
รวมเงิน 20,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาสานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088 - 7586586
E-mail : la.teh@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานทั้งทางราชการ และเอกชนตลอดจนบุคคลทุกสาขาอาชีพด้วย คือช่วยพัฒนาเยาวชน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีศีลธรรมเป็นคนดีของสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากนี้ยังสร้างระเบียบ
วินัย และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายหลักให้
สถานศึกษานากิจกรรมลูกเสือใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบและพัฒ นาเยาวชนให้ เป็น
พลเมืองดี ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการจัดการเรียน การสอน ในวิชาลูกเสือ และเพื่อให้เป็นไป
ตามประเมินกองลูกเสือวิสามัญ จึงมีความจาเป็นต้องมีคูหาลูกเสือ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดสานักงานลูกเสือ ให้เป็นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
กองลูกเสือวิสามัญ
3.2 สมาชิกลูกเสือวิสามัญ มีสานักงานในการทากิจกรรมร่วมกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : พัฒนาสานักงานลูกเสือวิสามัญ เพื่อเตรียมรับคณะกรรมการประเมิน
กองลูกเสือวิสามัญ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายหลักให้สถานศึกษานากิจกรรม
ลูกเสือใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ดังนั้นวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา มีการจัดการเรียน การสอน ในวิชาลูกเสือ และเพื่อให้ เป็นไปตามประเมินกองลูกเสื อ
วิสามัญ จึงมีความจาเป็นต้องมีคูหาลูกเสือ
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการดาเนินงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 สมาชิกลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีสานักงานที่ใช้ในการทางาน
8.2 มีสานักงานลูกเสือวิสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
วัสดุ – อุปกรณ์ ในด้านการจัดสภาพทั่วไปของกองลูกเสือ
มีสานักงานกองลูกเสือวิสามัญ ถูกต้องตามระเบียบการประเมินกอง
ลูกเสือวิสามัญและสามารถให้สมาชิกลูกเสือวิสามัญมีสานักงานใช้ในการ
ทางานด้านลูกเสือวิสามัญอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
- พัฒนาคูหาลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

หน่วยนับ
1 คูหา

20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. สารวจพื้นที่พัฒนาคูหาลูกเสือ

4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

5. ดาเนินการตามปฏิทิน

6. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

7. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
วัสดุ – อุปกรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่าง 20,000.ในด้านการจัด
ยะลา
สภาพทั่วไปของ
กองลูกเสือ
จานวน 1 คูหา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,000.20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ประสาน ชื่อ – สกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคั ญ ของโครงการ/หลั กการและเหตุ ผล : ตามที่ ส านั ก นายกรัฐ มนตรีได้ มีป ระกาศ
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วม
ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ : คณะผู้บริหาร ครู นักเรีย นักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ไม่ต่ากว่า
2. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่ต่ากว่า
เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนาม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สวรรคต
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย -

หน่วยนับ
50 คน
40 คน

-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1. คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ครู บุคลากรทางการ
ยะลา
ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่
ต่ากว่า 50 คน
2. นักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจานวน ไม่
ต่ากว่า 40 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : สารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นายอาหามะ ดือเร๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 - 9638835
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ในทุ กปีการศึกษาจะมีผู้ ส าเร็จการศึกษา
ออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้
เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ การติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจน
เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจะได้ระบุข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น
3.3 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.4 เพื่อนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับ
การเรียน
การสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ติดตามข้อมูลการมีงานทาและศึกษาของนักศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ความพอใจของสถานประกอบการด้านการจ้างแรงงานในสายอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้
2. ติ ด ตามข้ อ มู ล การมี ง านท าและศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ความพอใจของสถานประกอบการด้าน
การจ้างแรงงานในสายอาชีพ

1. ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้มีงานทา
2. นายจ้างและผู้ประกอบการพึงพอใจในลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาที่สาเร็จ
เชิงเวลา
เดือน พฤศจิกายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย -

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

-

เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ /
ผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง

เดือนพฤศจิกายน 2559
มีงานทา
ยะลา
2.พิจารณาอนุมัติโครงการ /

เดือนพฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน

พฤษภาคม 2560
4 .ดาเนินโครงการ/ เดือน

กันยายน 2560
5. สรุปรายงานโครงการ/

ระหว่างเดือน กันยายน2560
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2560
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง
โทรศัพท์ 0-7327-4506 โทรสาร 0-7336-1105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-7586586
E-mail : la.teh@hotmail.com
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในหลักสูตรมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน
นั กศึกษา กาหนดจั ดกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมของลู กเสื อวิส ามัญ ประจาปี
การศึก ษา 2559 เพื่ อสร้ างกลุ่ ม นั ก เรีย นตั ว อย่ างในด้ านบริก าร การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ การ
ฝึกอบรมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และมีคุณธรรมทางด้านต่างๆ รวมทั้งเพิ่มความรู้และทักษะ
ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่ ห าความรู้ หมั่นศึกษาเล่ าเรียนทั้ งทางตรง และทางอ้อม และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร
3.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
3.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น
3.4 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
3.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : สมาชิกลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าค่ายพักแรม
5. ผลลั พ ธ์ โ ครงการ (Outcome) : เป็ น ไปตามกระบวนการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาลูกเสือ
6. กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กาหนด
8.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
8.3 ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
8.4 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ผู้อานวยการกองลูกเสือ
1 คน
2. รองผู้อานวยการกอง
2 คน
3. ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
10 คน
4. ลูกเสือวิสามัญ
60 คน
เชิงคุณภาพ 1. ลูกเสือวิสามัญมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
ครบตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และ
ช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
3. ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ ใช้สอย
- ค่าตอบแทน

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

30,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)
1. ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กองลูกเสือ
ยะลา
จานวน 1 คน
2.รองผู้อานวยการ
กอง จานวน 2 คน
3. ผู้กากับลูกเสือ
วิสามัญ จานวน
10 คน
4.สมาชิกลูกเสือ
จานวน 60 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
30,000.-

30,000.30,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
................................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : อาชีวะกล่อมฝันฉันดนตรี
ประสาน ชื่อ – นามสกุล นายสุพรรณ อินทานุกูล ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 5427277
E-mail : 12.supan12@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒ นาสมาชิกให้ เป็นคนเก่ง “แผนพัฒ นาส่ งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” กาหนดการจัดทาโครงการอาชีวะกล่อมฝันฉันดนตรี เพื่อให้สอดคล้อกับ
การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและสอดคล้ องกับ ระเบี ยบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้ว ยองค์ การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตาม
แผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี “แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงห่างไกลจากยาเสพติด
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านการร้อง
เพลงและก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทย ผ่านการการร้องเพลง
3.4 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่รู้จัก ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.2 นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านการร้องเพลง
และก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและสร้างความสุขในกิจกรรมการประกวดร้องเพลง โดย
แสดงออกผ่านการร้องเพลง ร่วมอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทย
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะในการร้องเพลงเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3 รางวัล
2. ประกวดร้องเพลงไทยสากล
3 รางวัล
3. ประกวดวงดนตรี
3 รางวัล
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทับใจ
และมีสานึกที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ในทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเอง และมีทักษะในการใช้ชีวิตในการ
ห่างไกลยาเสพติด
เชิงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
ค่าตอบแทน
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง

8,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ดาเนินการตามปฏิทิน

5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้สถานศึกษาทราบ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัด
เข้าร่วม ประกวด
ช่างยะลา
ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประกวด
8,000.ร้องเพลงไทย
สากล ประกวด
วงดนตรี
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

8,000.8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจาปี 2560
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นายสถาพร จันทรคีรี ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 073 - 27450 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080 - 7125299
E-mail : sataporn7399@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒ นา
ทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) สร้างความ
เชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒ นาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มี
ทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้นรวมถึงช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ นั้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาถ่ายทอดความรู้ และยกระดับช่างชุมชน
3.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
3.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3.4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ซ่อมบริการเครื่องมือประกอบอาชีพ ฝึกอบรมทักษะอาชีพของ
ชุมชน (OTOP) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
มาตรชีวอนามัย และการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จานวน 1 ศูนย์
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : เขตพื้นที่ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนผู้เข้ารับบริการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
2. ช่างชุมชน
3. วิทยากรนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. หน่วยงานเครือข่าย
เชิงคุณภาพ ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เชิงเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์
เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ค่าตอบแทน

หน่วยนับ
จานวน 1 ศูนย์
จานวน 5 คน
จานวน 5 คน
จานวน 1 แห่ง
ร้อยละ 80
650,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

2.สารวจพื้นที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
3.ดาเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
และเครือข่ายชุมชน

4.สารวจความต้องการด้านการซ่อมเครื่องมือ
ประกอบอาชีพและอื่นๆ

5.จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุงบประมาณ
นักศึกษา ครูเพื่อรับผิดชอบงานตามภารกิจ

6.ประสานงานความร่วมมือกับอาชีวะเอกชนใน
พื้นที่

7.จัดอบรม/ประชุม นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร
ช่างชุมชนและเครือข่ายชุมชน

8. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ

9.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย

10.ดาเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center 2560)

11.ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
ออกให้บริการ
ประชาชน ชุมชน
และสังคม

ตาบล สะเตงนอก
อาเภอ เมือง จังหวัด
ยะลา

650,000.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

650,000.650,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านศิษย์รัก/แฟ้มสะสมผลงาน)
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวโซเฟีย ปนาแว ตาแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 9782089
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้เปิดทาการ
เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากาลังและสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ การบัญชี นั้น งานครูที่
ปรึกษา เห็ นควรจัดโครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก โดยครูที่ปรึกษาของทุกแผนกทุกชั้นปีออกเยี่ยมบ้าน
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ รู้ จั ก และเข้ าใจการด าเนิ น ชี วิ ต สภาพครอบครัว ของนั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักบ้านของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
3.2 เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูที่ปรึกษาได้รู้จักบ้านของนักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิด
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย : บ้านพักนักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นั ก เรี ย น ระดั บ ปวช. และนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น ปวส. ทุ กแผนก
คน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เชิงคุณภาพ ครูที่ปรึกษาเข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
เชิงเวลา
เดือน มิถุนายน – กันยายน
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
50,000.บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ /เดือน พฤศจิกายน 2559 
2.พิจารณาอนุมัติโครงการ /

เดือน พฤศจิกายน 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน เมษายน

2560
4. ดาเนินโครงการ/ เดือน พฤษภาคม –
 
กันยายน 2560
5. สรุปรายงานโครงการ/ระหว่างเดือน

กันยายน 2560

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา

49,500.500.รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

50,000.50,000.-

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการพัฒนาบุคคลากรระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางนุจรี ฮ่องย่อง ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-8364909
E-mail : Nut_962@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเป็ น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้สาหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษารอบสี่ พ.ศ. 2559 – 2563 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ต ระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสี ่ (พ.ศ.2559 – 2563) ด้า นการอาชีว ศึก ษา และการ
ดาเนิน งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา จึง จัด ให้มีโ ครงการขึ้น เพื ่อ ให้ค รูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจ มีค วามพร้อ ม เพื ่อ พั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และเพื่อเตรีย มความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก สถานศึกษา
3.3 เพื่อนาผลลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.4 เพื่อให้ผลู้รับผลิดชอบในการทารายงานการประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ร้อยละ 80 ของบุคลากรดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ร้อยละของผลู้เรียน/ผลู้รับบริการที่ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 ผลู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน
6.2 คณะครู – เจ้าหน้าที่ จานวน 67 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8.2 ผลู้รับผลิดชอบตัวบ่งชี้มีความเข้าใจ และทารายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง
8.3 วิทยาลัยฯ มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ 1. ผลู้บริหารสถานศึกษา
3 คน
2. คณะครู – เจ้าหน้าที่
58 คน
เชิงคุณภาพ 1. การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลู้รับผลิดชอบตัวบ่งชี้มีความเข้าใจ และทารายงานการประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. วิทยาลัยฯ มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 – 2563)
เชิงเวลา
1. ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เดือน
2. ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบ
20,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมชี้แจงผลู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการตามโครงการ

4. สรุป/รายงานผลล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4



เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
- ติดตามผลลการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมต่างๆ
   - จัดอบรมบุคลากร
จานวน 1 ครั้ง


พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,000.-

20,000.20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวนูรีซัน อาบู ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2878942
E – mail : sun072878942@hotmail.com
2. ความสาคัญ ของโครงการ/หลักการและเหตุผ ล : ตามที่งานส่ งเสริมผลิ ตผล การค้า และ
ประกอบธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษานาไปสู่
การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กาหนดเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา เพื่อติดตามผลโครงการฯ ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : สถานศึกษารับการประเมิน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : สถานศึกษาได้รับการประเมิน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จานวน 25 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้รับการประเมินผล และพัฒนา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และครู
25 คน
เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และครู 80
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
5 เดือน
เชิง
- ค่าตอบแทน
10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ

2. ดาเนินโครงการ

3. สรุปผลโครงการ
 

:
เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
งานวัดผล
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา
งานวัดผล
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา
10,000.งานวัดผล
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา
รวมเงิน 10,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
……………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายเจษฎา วาเจ๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 8784166
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องด้วยห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server
Room) ชั้น 2 อาคารสานักงาน มีเครื่องแม่ข่ายทาหน้าที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
รวมถึงเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียหาย
ของอุ ป กรณ์ ได้ เพราะกระแสไฟฟ้ าตกบ่ อ ยครั้ง การปรับ ปรุ งห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อข่ าย (Server
Room) ใหม่โดยการจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์สารองกระแสไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าตก
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณจะได้ไม่ดับตาม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีสภาพสมบูรณ์
3.2 เพื่อเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
4. ผลผลิตโครงการ (output)
4.1 เครื่องสารองไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
4.2 เครื่องเก็บ log จัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
5.1 ห้องศูนย์ข้อมูลมีเครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องแม่ข่าย
5.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีเครื่องเก็บข้อมูลการใช้งานและจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาทุกระดับชั้น
6.2 ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. ที่ดาเนินการ
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีเครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
8.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
- เครื่องสารองไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟฟ้าตก
3 ตัว
เชิงปริมาณ
- อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่าย
1 ตัว
- วิทยาลัยฯ มีเครื่องสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องแม่ข่ายป้องกัน
เชิงคุณภาพ กระแสไฟฟ้าตก
- ระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีความเสถียรมากขึ้น
เชิงเวลา
ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน 2560
1 ปีงบประมาณ
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
50,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินใช้
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง
ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่ายอื่น อุดหนุน
1. วางแผนกิจกรรม
- นักเรียนนักศึกษาวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ลัยสารพัดช่างยะลา
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

3. ขออนุญาตดาเนินโครงการ
- ครู บุคลากร ชุมชน

4. ดาเนินการตามโครงการ
50,000.
5. สรุปรายงานผล

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

50,000.50,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
…………………………………………………………………..
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นำยเสรี ภักดี ตาแหน่ง หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5983882
E-mail : Phukdeeseri@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ
ตำมภำระหน้ำที่รับผิดชอบของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร และมีกำรปรับเปลี่ยน ในเรื่อง กำรจัดทำ
ข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรขยำยและเพิ่มประเภทวิชำสำขำวิชำที่เปิดสอนในสถำนศึกษำ
เพื่อให้สอดคล้องกับควำม ต้องกำรขนำดตลำดแรงงำน สังคม ชุมชน และถ้องถิ่น ตำมควำมพร้อมและ
ศักยภำพของสถำนศึกษำ และตรวจสอบ ควบคุมกำรใช้งบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนที่ กำหนด และดำเนิ น กำรเรื่องกำรปรับ แผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึก ษำ และกำรวิเครำะห์
รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผน พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด ในแผนงำน และโครงกำรกำรใช้ เงินงบประมำณ และประสำนให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดทำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม ในกำรบริหำรเงินงบประมำณ
3.2 เพื่อสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ สถำนศึกษำ
3.3 เพือ่ ควบคุม/ตรวจสอบเงินประมำณ เงินในระบบและนอกระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 จำนวน 1 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติรำชกำร และแผนกำรบริหำร
งบประมำณ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ร่วมกันทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ 2560 จำนวน 75 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 มีแผนงำน/โครงกำร ใช้ในกำรบริหำรงบประมำณของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
8.2 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำ

9 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
มีแผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถควบคุมงบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เชิงเวลา
สถำนศึกษำมีแผนกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เชิงค่าใช้จ่าย ค่ำวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
1 เล่ม
ร้อยละ 90
1 ปีงบประมำณ
5,000 บำท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. ขออนุญำตดำเนินงำนโครงกำร

2. ประชุมหัวหน้ำงำนกำรเขียนแผนงำน/
ผู้บริหำร หัวหน้ำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
1,500.โครงกำร
แผนก หัวหน้ำงำน ยะลำ จังหวัดยะลำ

3. รวบรวมแผนงำน/โครงกำรแต่ละฝ่ำย

4. จัดทำรำยละเอียดเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร
3,500.
5. คณะกรรมกำรบริหำรศึกษำกลั่นกรอง

6. ส่งเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร
รวมเงิน 5,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ประสานงานชื่อ - สกุล นางสาวนูรีซัน อาบู ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2878942
E – mail : sun072878942@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
กาหนดให้ มี โ ครงการจั ด ศูน ย์ ฝึ กอบรมอาชี พ ในสถานศึ ก ษาอาชีว ศึก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชีพ ประชาชน
ปีงบประมาณ 2560 ในการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ใน
ข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาส
ได้ประกอบอาชีพได้
โดยที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อม
และเป้าหมายชัดเจนที่จะสนับสนุนและดาเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในการจัดเสนออาชีพโดยสนองความต้องการของชุมชน สังคม เช่น ด้า นเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านศิลปหั ตถกรรม ฯลฯ ไปฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนและฝึกฝนความชานาญทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพที่ยัง
ยืน อัน จะน าพาไปสู่ การพึ่ งพาตนเองในการประกอบอาชีพเลี้ ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และช่ว ย
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่
มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง
สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และ
ประสบการณ์จนเกิดทักษะความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และ
สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนได้
2.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพให้ชุมชน
2.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนมีอาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชนมีทักษะในด้านฝีมือแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป จานวน 40 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สถานศึกษา เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง
งาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง
50 คน
เชิงคุณภาพ ร้อยละของประชาชนผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละ 80
เชิงเวลา
มิถุนายน – สิงหาคม 2560
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
132,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ

2.ดาเนินโครงการ

3.สรุปผลโครงการ
 

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)
ประชาชนทั่วไป วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา
จานวน 2 กลุ่ม
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

132,000.132,000.132,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสานงาน ชื่อ-สกุล นางสาวนูรีซัน อาบู ตาแหนนง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ 073-27450 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2878942
E : mail : sun072878942@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/นลักการแหละเนตุผล : ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้
สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดาเนินของโครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษานาไปสู่การ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานทาและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
3.2 เพื่อฝึกการทางานร่วมกันเป็นทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแบ่งงาน หน้าที่
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : มีธุรกิจในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม
6. กลุมเป้านมาย
6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
จานวน 10 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชัน้ ปีที่ 2
จานวน 10 คน
6.3 ครูและบุคลากร
จานวน 5 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดวาจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทาและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
8.2 เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจ
9. ตัวชี้วัดเป้านมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
นนวยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และครู
25 คน
เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และครู
ร้อยละ 80
เชิงเวลา
มกราคม – สิงหาคม 2560
เชิงคาใช้จาย ค่าวัสดุ ใช้สอย
50,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ แหละนมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้านมาย (เชน พื้นที่ดาเนินการ ระบุตาบล/
นมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจายอื่น เงินอุดนนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ
นักเรียน
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา

นักศึกษา
2.ดาเนินโครงการ
50,000. 
3.สรุปผลโครงการ
 
รวมเงิน
50,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
50,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : สร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจาปีงบประมาณ 2560
ประสานงานชื่อ - สกุล นางสาวนูรีซัน อาบู ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 2878942
E-mail : sun072878942@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินโครงการเงิน
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานขยายโอกาสและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา งบอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึก ษาที่ยากจน ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และหาประสบการณ์
ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานทาและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
3.2 เพื่อฝึกการทางานร่วมกันเป็นทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : มีธุรกิจ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ 1.) ธุรกิจปะยางเคลื่อนที่
2.) ธุรกิจชาชัก 3.) ธุรกิจซิลส์สกีน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
จานวน 10 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
จานวน 10 คน
6.3 ครูและบุคลากร
จานวน 5 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทาและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
8.2 เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา และครู
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และครู
ธันวาคม 59 – กันยายน 60
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุใช้สอย

หน่วยนับ
25 คน
ร้อยละ 80
100,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
1.เสนอโครงการ
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา

2.ดาเนินโครงการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา
100,000. 
3.สรุปผลโครงการ
วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา

รวมเงิน
100,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
100,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม ตาแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093 - 6080306
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองโดยเน้ น ผู้เรีย นเป็ น สาคัญ การจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้เรียนได้มี การพัฒ นาตนเองตาม
ธรรมชาติ มีการคิดอย่างเป็นระบบและโครงการสิ่งประดิษฐ์ได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนนาความรู้
ที่ได้มาประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักนาความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์
3.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดตี ่อการเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : โครงงานวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ชิ้น สิ่งประดิษฐ์ จานวน 5 ชิ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.2 ผู้เรียนรู้จักนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์
5.3 ผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8.2 ผู้เรียนมีนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์
8.3 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียน

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ โครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
2 ชิ้น
5 ชิ้น

105,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. แบบอนุมัติโครงสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

2. ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

3. ดาเนินงานตามโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

- คณะกรรมการหัวหน้า
แผนก และผู้รับผิดชอบ
- โครงการ จานวน 2
ครั้งผู้รับผิดชอบ
แผนกละ 1 ชิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

105,000.105,000.105,000.-

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม 5 ส
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การเรียนการสอนในสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา มีการใช้พื้นที่ใช้สอยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนการสอนในทุกสาขางานมีสิ่งปฏิกูล และไม่สะดวก สะอาดต่อ
การเรียนการสอน การทากิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมกับการ
ดาเนินงานกิจกรรมของวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การจัดการเรียนการสอนในสาขางานมีความสะอาด สะดวก
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สาขางานมีบรรยากาศที่ดีเหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
100 คน
เชิงคุณภาพ สาขางานมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 90 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
พฤษภาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
2,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข


3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
2,000.ทุกสาขางาน 100
คน

ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

2,000.2,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายมูฮาหมัด เจะสนิ ตาแหน่ง ครูประจาสาขางานยานยนต์
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 – 361105
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้จัดทาโครงการ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ
โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง เสริมสร้างทักษะ ความ
ชานาญ เพื่อการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร
ให้แก่ผู้ให้ยานพาหนะทุกประเภท
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ
และความชานาญด้านการขับขี่ปลอดภัย
3.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
จิตสานึกด้านความปลอดภัย
3.3 เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยลง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม 80 เปอร์เซ็น
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากจราจรให้เหลือน้อย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
200 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
80 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
12,000 บาท
- วัสดุใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
นักเรียน นักศึกษา
1. เสนอโครงการ
/
จานวน 200 คน
2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
/
(อบรม 2 ครั้ง/ภาค
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
/
การศึกษา)
4. รายงานผลการดาเนินงาน
/

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

12,000.12,000.12,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จังหวัด
ภาคใต้ และระดับชาติ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ กษา ได้ ม อบหมายให้ ส ถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษาภาคใต้ ก าหนดจัด การประชุ ม ทางวิช าการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ภาค เป็นประจาทุกปี โดยวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับภาคใต้ในประเภท
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อสร้างทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก
3.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยสามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
5.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้และสร้างชื่อเสียงได้มากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้ควบคุม บุคลากรวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : อาชีวศึกษาภาคใต้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการนาประสบการณ์ จาก
การเรียนภายในห้องเรียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัด
50 คน
ช่างยะลา
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพไปใช้ ร้อยละ 95
ในชีวิตประจาวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เชิงเวลา
เดือนธันวาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ ใช้สอย
60,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
ครู บุคลากร
อาชีวศึกษาภาคใต้

1. เสนอโครงการ
ทางการศึกษา
(เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
นักเรียน นักศึกษา

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
60,000.จานวน 50 คน

4. รายงานผลการดาเนินงาน
รวมเงิน 60,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 60,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการเรียนการวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สาหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคแรกของปีการศึกษา
(นั ก ศึ ก ษาใหม่ ) จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ พื้ น ฐานความรู้ เพ ราะนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต่ า งคน ต่ า ง
สถาบันการศึกษา ระดับความรู้ที่ได้รับมาแต่ละคนอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน จึงควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส.
3.2 เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาสามัญ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยฯ มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานตนเองก่อนการเรียนสายอาชีพ ผู้เรียนได้มีพื้น
ฐานความรู้วิชาชีพและวิชาสามัญ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาสามัญ
4 รายวิชา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.
4 วัน
ครูผู้สอนระดับ ปวช. จัดกิจกรรมการสอน
4 สาขางาน
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนและครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ปรับพื้น
80 เปอร์เซ็น
ฐานความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างดีก่อนเปิดภาคเรียน
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
25,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
   
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส.
พัฒนาความรู้
จานวน 4 รายวิชา
เป็นระยะเวลา 4 วัน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

25,000.25,000.25,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ งานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษาและการมีงานทา
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีภารกิจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ และจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
ในงานมหกรรมวิชาการ เพื่อการศึกษาและการมีงานทาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดยะลา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก
3.2 เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ดาเนินการแนะแนว และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการภาค 12
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้ง
ประชาชนให้ความสนใจการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ ที่วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ความรู้ในงาน
มหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษาและการมีงานทา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
300 คน
เชิงคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ
80 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
เดือนสิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
15,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา สานักงาน
15,000.ประชาชนทั่วไป
จานวน 300 คน

ศึกษาธิการภาค 12
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

15,000.15,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายมูฮาหมัด เจะสนิ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 073-274506
โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการเรียน
การสอนหลั ก สู ต รอาชี ว ศึก ษาระบบทวิภ าคี โดยมี การส่ งนั กเรียน นั กศึ กษา ออกฝึ ก งานเรีย นรู้
ประสบการณ์ จ ริงในสถานประกอบการ ซึ่งก่อนการฝึ กงานนักเรียน นักศึกษา ต้องมีการเข้าร่ว ม
กิจกรรม ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานก่อนออกฝึกงาน และกิจกรรมสัมมนาการฝึกงาน จึงจะสมบูรณ์
ตามโครงสร้างของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพที่สถานประกอบการต้องการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้สามารถผู้ปฏิบัติงานได้ตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
150 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพและได้รับความต้องการ
90 เปอร์เซ็น
กับสถานประกอบการ
เชิงเวลา
เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข


3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา จานวน 150
คน

สถานประกอบการ
พื้นที่ทไี่ ด้รับ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,000.10,000.10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้เป็นประจาทุกปี และมีนโยบายให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับภาคใต้และระดับชาติตามลาดับ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อสร้างทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก
3.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม บุคลากรทางการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา อาชีวศึกษาภาคใต้
8. ผลที่ ค าดว่า จะได้ รับ : นั กเรีย น นั กศึกษา มี ความพึ งพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันทั กษะ
วิชาชีพการดาเนินการจัดกิจกรรมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียง
มากยิ่งขึ้น นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการนาประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอน
ในห้องเรียนมาปฏิบัติงานจริง

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ครูผู้ควบคุม
นักเรียน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ พร้อมทั้ง
สามารถนาสิงที่ได้รับความรู้และทักษะปรับใช้ในการเรียนการ
สอนหรือปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
เดือนธันวาคม - มกราคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
20 คน
100 คน
10 คน
90 เปอร์เซ็น

10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
ครูผู้ควบคุม 20 คน อาชีวศึกษาจังหวัด
นักเรียน นักศึกษา
100 คน
บุคลากรทางการ
ศึกษา 10 คน

ยะลา
อาชีวศึกษาภาคใต้

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,000.10,000.10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505

2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : สื บ เนื่ อ งจาก แผนกวิ ช าใน
สถานศึกษา เป็นภาคปฏิบัติเป็นส่วนมาก แผนกวิชาเล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมต่าง ๆ
จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง เกี่ยวกับ
รายวิชาเพื่อให้ความรู้และข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
เป็นต้น ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ สร้าง
เสริมทัศนะคติด้านการจัดการเรียนการสอนด้ านอาชีพ แก่นักศึกษา เพื่อให้ได้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
3.3 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน
4.ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจพัฒนาทักษะ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : อบรมครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้รับความรู้ ความเข้าใจพัฒนา
ทักษะ
7. พื้นที่ดาเนินการ: วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
8.1 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
8.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
8.3 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ครู นักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจพัฒนา
ทักษะ วิชาชีพการบัญชี
เชิงเวลา
เดือนมิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุใช้สอย

หน่วยนับ
76 คน
ร้อยละ 80

50,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา

2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

3. ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน
วิทยาลัยสารพัด
นักศึกษา
ช่างยะลา
50,000.รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

50,000.50,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ในสาขางาน
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สาขางานได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีครุภัณฑ์ภายในสาขางานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความชารุดและ
ต้องการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสาขางาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 ซ่อมครุภัณฑ์ที่เสียในสาขางาน
3.2 เพื่อมีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครุภัณฑ์ในสาขางานมีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : สาขางานมีครุภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอนทุกสถานการณ์
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขางาน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์ภายในสาขางานทุกสาขางาน
7 สาขางาน
เชิงคุณภาพ ครุภัณฑ์พร้อมใช้งานต่อการเรียนการสอน
80 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560
เชิง
- ค่าตอบแทน
50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
ครุภัณฑ์สาขางาน

1. เสนอโครงการ
จานวน 7 สาขางาน

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

50,000.50,000.50,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมในการทดสอบ v-net ประจาปีการศึกษา 2560
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 073 - 274506
โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 - 2963014
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มีอานาจหน้าที่หลักในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการ
จัดสอบ V-net ให้แก่นักเรียนที่กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และในปีที่ผ่านมาได้มีการทดสอบการศึกษาโดยการจัดสอบ V-net ในปีที่ผ่าน
มาผลคะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบจริงและหวังผลให้นักเรียนมีผลคะแนนที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด งานวัดและประเมินผลจึงจุดโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ v-net
สาหรับปีการศึกษา 2559 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เตรียมความพร้อมในการทดสอบ v-net เพื่อยกระดับผลคะแนนให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
4.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
4.3 ครูและบุคลากร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านการเรียนสายอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบก่อนสอบ V-net จริง
8.2 สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา และครู
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และครู
ธันวาคม 59 – มีนาคม 60
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
192 คน
ร้อยละ 98
7,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น ใคร
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () จานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ
นักเรียน นักศึกษา

ผ่านการทดสอบ V - Net
2. เตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
3. ทดสอบ

4. สรุปผลการทดสอบ


พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

7,000.7,000.7,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………….
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
.
1. ชื่อโครงการ : ทัศนะศึกษานอกสถานที่
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้เปิดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนการทัศนศึกษาดูงานก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อที่ช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เกิด
แนวทางด้านการพัฒนาตนเองหรือทางด้านเทคโนโลยี เทคนิค ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้
ดังนั้น การทัศนะศึกษาดูงาน จึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในแง่
ของการนาประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาพัฒนา ปรับปรุง หรือประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม หรือชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น
3.2 เพื่อเรียนรู้แนวคิด กระบวนการ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
3.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (output) : นักศึกษา นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5. ผลลั พ ธ์ โ ครงการ (outcome) : นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ ศึ กษาเรี ยนรู้ จากสถาน
ประกอบการจริง
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา ครูผู้สอน
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ นามาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได
8.2 การบูรณการความรู้จากการเรียนทฤษฎีสู่การนาไปปฏิบัติงานได้จริง
8.3 เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างครูกับนักศึกษา

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
15 คน
89 คน

- ครูผู้สอน
- นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- นั ก ศึ ก ษ าได้ มี ค ว าม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า งส รรค์ มี ทั ก ษ ะ ร้อยละ 100
ประสบการณ์ เกิดการนาสิ่ งที่ได้พ บเห็ นไปประยุกต์พัฒ นา
งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มกราคม – กันยายน 2560
- ค่าตอบแทน
50,000 บาท
- ค่าวัสดุใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินใช้
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
เรื่อง ฯลฯ)
1. วางแผนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

4. ดาเนินการตามโครงการ

5. สรุปรายงานผล


พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่ายอื่น อุดหนุน

สถานประกอบการในพื้นที่
จังหวัดยะลา และ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

50,000.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

50,000.50,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : บริการวิชาชีพและพัฒนาทักษะผู้เรียน
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางนุจรี ฮ่องย่อง ตาแหน่ง ครูประจาสาขางานผ้าและเครื่องแต่งกาย
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-8364909
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จะเน้นด้าน
ทักษะให้ ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและไปประกอบอาชีพ เพื่อการนา
ทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความชานาญมากยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกตามสภาพจริง ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องพบหลั งจากส าเร็จการฝึ กอบรมการบริการวิช าชีพ เป็นอีกทางหนึ่ งซึ่งสามารถ
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเพิ่มขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : เสื้อผ้าสามารถนาไปใช้งานได้ตามปกติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เจ้าของงานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่อง
6. กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ (บ้านทักษิณยะลา) และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ :ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ (บ้านทักษิณยะลา) และ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายไม่ต่ากว่า
80 คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559- สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มี

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. ประสานข้อมูลหน่วยงาน

 
2. ขออนุมัติโครงการ

 
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มประชาชน
ทั่วไป

ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ
(บ้านทักษิณยะลา)
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506
โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิทยาลัยฯ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุ คลากร ผู้บริหาร
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนส่งผลดีต่อบุคลากรเหล่านั้น
การดาเนินงานโครงการต่อเนื่องจะส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยฯ หรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ ให้สามารถถ่ายทอดหลักคิดและเสริมสร้า งชีวิตพอเพียง แก่บุคลากรวิทยาลัย
นักเรียน นักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
3.2 เพื่อระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา มาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : การดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมนาให้
สอดคล้องต่อกระบวนการเรียนการสอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรของวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรภายนอก น้อมนาหลัก
ปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า 200 คน พร้อมทั้ง
วิทยาลัยเป็นแหล่งถ่ายทอดหลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชนสังคม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
200 คน
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
90 เปอร์เซ็น
แก่ชุมชน
เชิงเวลา
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ ใช้สอย
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ
/
2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
/
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
/ /
4. รายงานผลการดาเนินงาน
/

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา
บุคลากรวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา
จานวน 200 คน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,000.10,000.10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ประชุมโรงเรียนในเครือข่าย (โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
ประสานงานชื่อ – นามสกุล นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 6587599
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประกอบด้วยการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งการศึกษานอกระบบเป็น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงานสถานศึกษา ที่จะต้องดาเนินการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนสายอาชีพ โดย
ดาเนินการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม,สถานศึกษาสังกัด สพฐ.,สพม.,และ
เทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เรียนสายอาชีพของนักเรียน
3.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนสายอาชีพร่วมกันกับสถานศึกษาสังกัด สอศ.กับ โรงเรียนเครือข่าย
3.3 เพื่อฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : โรงเรียนในเครือข่าย 15 โรงเรียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การเพิ่มปริมาณของนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจมาเรียนใน
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560
6. กลุ่มเป้าหมาย : จานวนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปีการศึกษา 2560
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสายอาชีพ
8.2 ปริมาณนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2560 มีการเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
15 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 - กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
8,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ
15 โรงเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่าง


ยะลา
2. ขออนุญาตดาเนินโครงการ


3. ประชุมการดาเนินโครงการ


4. สรุปผลการประชุมการเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงาน


5. ดาเนินการตามโครงการ
8,000.

6. ประเมินผล


7. รายงานผลการดาเนินโครงการ
รวมเงิน 8,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสริมสวย
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสอบลี มิตยา ตาแหน่ง ครูประจาสาขาวิชาเสริมสวย
โทรศัพท์ 089-8770484
โทรสาร 073-61105
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8770484
E-mail : sobleesalon@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ในการจัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นยังยิ่ง ที่จะต้องเริ่มจากสถานศึกษา การดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว การพัฒนาอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญในการ
พั ฒ นาผู้ เรี ย น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ 2542 ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
กระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ม าตรฐาน การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกาจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนับว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมที่ให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิ ภาพ การปรับปรุง
ห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การบริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
และผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้
งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวแผนกวิชาเสริมสวย จึงได้จัดทาโครงปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสริมสวยขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงห้ องเรียนตลอดจนจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆให้สอดคล้ องและเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของผู้เรียนมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเสริมสวย ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
3.2 เพื่อจัดบรรยากาศห้องปฏิบัติการเสริมสวยให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการเสริมสวยมีสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ห้องปฏิบัติการเสริมสวย1ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ห้องปฏิบัติการเสริมสวยที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เรียนหลักสูตรระยะสั้นเสริมสวย
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องปฏิบัติการเสริมสวย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเสริมสวย มีห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน
8.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวย
8.3 ได้ห้องปฏิบัติการเสริมสวยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จานวน 1 ห้อง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ห้องปฏิบัติการเสริมสวย
1 ห้อง
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติการเสริมสวยที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการเรียนการสอน
เชิงเวลา
มีนาคม 2560 - เมษายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
30,000 บาท

- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1.วางแผนกิจกรรม

2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3.ขออนุญาตดาเนินโครงการ

4.ดาเนินการตามโครงการ

5.สรุปรายงานผล

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุตาบล/
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง
อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา ห้องปฏิบัติการแผนกเสริมสวย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
30,000.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

30,000.30,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการเรียนการวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 7048505
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สาหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคแรกของปีการศึกษา
(นั ก ศึ ก ษาใหม่ ) จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ พื้ น ฐานความรู้ เพ ราะนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต่ า งคน ต่ า ง
สถาบันการศึกษา ระดับความรู้ที่ได้รับมาแต่ละคนอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน จึงควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส.
3.2 เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาสามัญ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยฯ มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานตนเองก่อนการเรียนสายอาชีพ ผู้เรียนได้มีพื้น
ฐานความรู้วิชาชีพและวิชาสามัญ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาสามัญ
4 รายวิชา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.
4 วัน
ครูผู้สอนระดับ ปวช. จัดกิจกรรมการสอน
4 สาขางาน
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนและครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ปรับพื้น
80 เปอร์เซ็น
ฐานความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างดีก่อนเปิดภาคเรียน
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
25,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
   
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส.
พัฒนาความรู้
จานวน 4 รายวิชา
เป็นระยะเวลา 4 วัน

วิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

25,000.25,000.25,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมก่อนสอบรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียนนักศึกษา
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายชานาญวิทย์ สุขแก้ว ตาแหน่ง หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากาลัง
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 6587599
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ประกาศให้ 3 สาขา คือ สาขาช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร สาขางานไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถ ซึ่งวิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา มีการจัดการเรียนการสอนใน สาขางานไฟฟ้ากาลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จบจาก
วิทยาลั ย ฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กาหนด จึงเสนอโครงการฝึ กอบรมก่อนสอบรับรองความรู้
ความสามารถ ให้กับนักเรียนนักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อให้มคี วามมั่งคงในหน้าที่การงาน
3.3 เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทางาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาผ่านการอบรมก่อนสอบรับรองความรู้ความสามารถ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
6. กลุ่มเป้าหมาย : จานวนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา 2560
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาติดตั้งไฟฟ้า
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีการยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรมก่อนสอบรับรองความรู้
35 คน
ความสามารถ
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้มีการยกระดับความรู้ความสามารถด้าน
วิชาชีพ
เชิงเวลา
ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย -

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ
นักเรียน นักศึกษา

จานวน ๓๕ คน
2. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

3. ประชุมการดาเนินโครงการ

4. สรุปผลการประชุมการเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงาน

5. ดาเนินการฝึกอบรมปรับพื้นฐานความรู้

6. ประเมินผล

7. รายงานผลการดาเนินโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลาและศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาความรู้และทักษะในสถานประกอบการ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางนุจรี ฮ่องย่อง ตาแหน่ง ครูประจาสาขางานผ้าและเครื่องแต่งกาย
โทรศัพท์ 073-274506 โทรสาร 073-361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 8364909
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มประชาชนทั่วไปโดยส่วนใหญ่ นักเรียนนักศึกษา ที่สมัครเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้ไ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ก็ควรจะได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานของสถานประกอบการ ตลอดจนคุณภาพของ
ผลงาน นามาเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางานในสถานประกอบการ
3.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น
3.3 เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักศึกษามีความรู้กระบวนการทางานในสถานประกอบการ
4.2 นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพและเทคนิคการปฏิบัติงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษานาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานประกอบการในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะและรับความรู้เรื่องกระบวนการทางาน
ของสถานประกอบการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาช่างตัดผมชาย สาขาวิชาเสริมสวย
เชิงคุณภาพ นักศึกษานาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
80 คน

5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
ชมการสาธิตการ

1. ประสานข้อมูลสถานประกอบการ
จัดการเรียนการ

2. ขออนุมัติโครงการ
สอน

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
สถานประกอบการใน
พื้นที่อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

5,000.-

5,000.5,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊ส แผนกโลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกโลหะการและเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093 –6080306
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษามี
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั บ การเรีย นภาคทฤษฏี เพื่ อ มุ่ งเน้ น ให้ นั ก เรีย น
นักศึกษามีฝีมือและมีทักษะทางด้านภาคปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน แผนกโลหะการและ
เทคนิคพื้นฐานมีแผนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง แต่ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
นั้น ครูผู้สอนต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญ ฉะนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีการพัฒนา
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ มีนักเรียนนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้นและเพื่อเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น แผนกโลหะการและเทคนิคพื้นฐานจึงได้
จัดโครงการพัฒ นาพื้น ที่ปฏิบั ติงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊ส เพื่อ ให้ นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
พัฒนาทักษะทางด้านงานเชื่อมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มีการเรียนการสอนงานเชื่อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานเชื่อม
3.3 เพื่อให้มพี ื้นที่การสอนเพียงพอต่อผู้เรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ความพึงพอใจในการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊ส
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนนักศึกษาเรียนงานเชื่อมได้โดยที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
5.2 นักเรียนนักศึกษาเรียนงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊สเหมาะแก่การเรียนการสอนที่มีจานวนนักเรียน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนช่างอุตสาหกรรมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.2 นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยสารพัดช่างยะล
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนนักศึกษาเรียนงานเชื่อมได้โดยที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
8.2 นักเรียนนักศึกษาเรียนงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊สเหมาะแก่การเรียนการสอนที่มีจานวนนักเรียน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครูแผนกโลหะการและเทคนิคพื้นฐาน ของ
ร้อยละ 90
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูแผนกโลหะการและเทคนิคพื้นฐาน ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและงาน
เชื่อมแก๊สให้เหมาะแก่การเรียน
เชิงเวลา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
50,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. ประชุมครูในแผนกวิชา
ครู และนักเรียน
นักศึกษา

2. จัดทาคาสั่ง

3. เนินงานตามแผนที่วางไว้

4. สรุปผลรายงานผลการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ
แผนกโลหะการ
และเทคนิคพื้นฐาน
ของวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

50,000.-

50,000.50,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………….
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายเจษฎา วาเจ๊ะ ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 - 8784166
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอกส าหรั บ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ างยะลาได้ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด สถานที่ เรีย นสถานที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานสถานศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมและเอื้อต่อกาเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดตามข้อกาหนด
ที่ 2.4 จั ดสถานที่เรี ยนสถานที่ฝึ กปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้น คว้าให้ เหมาะสมกับ สาขาวิช าทั้งใน
สถานศึกษาสถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินงาน
และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสาเร็จจากการปฏิบัติตามที่กาหนดเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพจึงจัดทาโครงการ “พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สู่ความทันสมัย” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3.2 เพื่อให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
3.3 เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ผลผลิตโครงการ (output)
4.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
4.2 เครื่องโปรเจคเตอร์
4.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่
5. ผลลั พ ธ์ โครงการ (outcome) : วิท ยาลั ยสารพั ดช่ างยะลา ได้ ห้ องปฏิ บั ติก ารคอมพิ ว เตอร์
สาหรับการเรียนการสอนเพิ่ม 1 ห้อง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาทุกสาขาวิชา
6.2 ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.3 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้มีห้องปฏิบัติการที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
8.2 มีการดาเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่ม
1 ห้อง
วิทยาลัยฯมีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้นคว้า
1 ห้อง
เหมาะสมกับสาขาวิชาในสถานศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ
ครูบุคลกรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีห้อง
ปฏิบัติ การที่สามารถฝึกทักษะได้
เชิงเวลา
ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
40,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินใช้
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ ในไตรมาส ()
1 2 3 4
1. วางแผนกิจกรรม

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. ขออนุญาตดาเนินโครงการ

4. ดาเนินการตามโครงการ

5. สรุปรายงานผล


เป้าหมาย (เช่น
พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ใคร จานวนครั้ง
ระบุตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
เรื่อง ฯลฯ)
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่ายอื่น อุดหนุน
- นักเรียนนักศึกษาวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ลัยสารพัดช่างยะลา
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
- ครู บุคลากร ชุมชน
- นักศึกษาหลักสูตร
40,000.ระยะสั้น
รวมเงิน 40,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องวิทยบริการ (ห้องสมุด)
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นางจริยา สุวรรณชาตรี ตาแหน่ง หัวหน้างนวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 - 4014419
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการคิดและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในห้องเรียนยังไม่เพียงพอต่อการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้ าหา
ความรู้จากแหล่ งเรีย นรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมซึ่งห้ องสมุดเป็นแหล่ งความรู้ที่ผู้ เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
เพิ่ ม เติ ม ได้ ทั้ งด้านการอ่านและการสื บ ค้ น ข้อ มูล จากสื่ อ ICT ที่ ทั น สมั ย เพื่ อพั ฒ นาตนเอง และใน
ปัจจุบันสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมแห่งการอ่านทาให้เด็กและเยาวชนไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน เพื่อปลูกฝั งและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า รู้จักคิด
วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณ นาความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน การค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ที่ทันสมัยทุกด้านจึงได้จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์อย่างหลากหลายและเพียงพอ ต่อการอ่านและการค้นคว้า
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานห้องสมุดคล่องตัวและรวดเร็ว
3.3 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงให้วัสดุสารนิเทศต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
3.4 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติระบบบริการห้องสมุดอย่างเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว
3.5 เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
3.6 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
3.1 นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า
3.2 ห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยเพิ่มขึ้น
3.3 ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคอย่างเพียงพอมีความคล่องตัว รวดเร็ว
วัสดุสารนิเทศต่างๆ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
3.4 มีข้อมูลและสถิติงานบริการห้องสมุดถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกเดือน
3.5 วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นร้อยจากเดิมร้อยละ 20
6.2 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา
6.3 วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศสาหรับบริการเพิ่มขึ้น
8.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและศึกษาค้นคว้าเพิ่มจากเดิมร้อยละ 20
8.3 ห้องสมุดมีสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
8.4 ระบบงานห้องสมุดมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ
8.5 ห้องสมุดมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัย
400 คน
สารพัดช่างยะลา
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัย
ร้อยละ 80
สารพัดช่างยะลา มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ที่ดี
เชิงเวลา
มกราคม - มิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ ใช้สอย
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ครูและบุคลากร
ตาบลสะเตง
2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
ทางการศึกษา
อาเภอเมือง

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
จังหวัดยะลา

4. รายงานผลการดาเนินงาน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

10,000.-

10,000.10,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องอาหารและโภชนาการ
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาววิธุณี โสภโณวงศ์ ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
โทรศัพท์ 0 73 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 - 3584590
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผ : เพื่อให้ห้องอาหารมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นจึงควรจะมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในห้องห้องอาหารที่สามารถใช้งานได้สะดวก ทนทานและเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรที่มาใช้บริการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องอาหารและโภชนาการที่ได้มาตรฐาน
3.2 เพื่อให้สถานศึกษามีอุปกรณ์ในป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ เช่นสัญญาณกันไฟไหม้
3.3 เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนในการเรียนการสอน
4.ผลผลิตโครงการ (Output) : เพื่อจัดทาเป็นห้องอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยทีไ่ ด้มาตรฐานและ
สะอาดปลอดภัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 สถานศึกษาจะมีห้องอาหารและโภชนาการที่มีมาตรฐานถูกต้อง
5.2 สถานศึกษามีอุปกรณ์ในป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ
5.3 สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนในการเรียนการสอน
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
8.1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องอาหารและโภชนาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
8.2 เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการเรียนการสอน และเพียงพอต่อ
จานวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวิทยาลัย

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีผู้เข้าเรียน แผนกอาหารและโภชนาการเพิ่มขึ้นจากเดิม
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้จริงทั้งในการทางานและชีวิตประจาวัน
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
ค่าวัสดุ ใช้สอย

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ
ห้องเรียนแผนก

วิชาอาหารและ
2. ขออนุญาตดาเนินงานโครงการ
โภชนาการ 1 ห้อง

3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา ตาบลสะ
เตง อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

20,000.20,000.20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พานักศึกษาออกฝึกทักษะนอกสถานที่
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายสมาน บุกะอะ ตาแหน่ง ครูประจาสาขาวิชาช่างตัดผมชาย
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088 - 3988316
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : สาขาวิชาช่างตัดผมชาย สาขางานคหกรรมการ
บริการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าช่ า งตั ด ผม หากนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ฝึ ก
ประสบการณ์จริงภายในห้องจะทาให้ผู้เรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ การออกฝึก
ทักษะตัดผมนอกสถานที่ จึงจาเป็นที่จะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะการตัดผมทั้งในสถาน
ประกอบการและชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการตัดผมจริง
3.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและกล้าในการปฏิบัติงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทางานใน
สถานประกอบการได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีประสบการณ์ตรงในการฝึก
วิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนาทักษะการฝึก
ทักษะการปฏิบัติจริงนอกสถานที่เพื่อไปเป็นทักษะในการประกอบการอาชีพได้
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
7. พื้นที่ดาเนินการ : โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
60 คน
เชิงคุณภาพ นักศึกษาจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้วสามารถนาความรู้ไป
90 เปอร์เซ็น
ประกอบอาชีพได้
เชิงเวลา
ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
15,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
นักศึกษาหลักสูตร

1. เสนอโครงการ
วิชาชีพระยะสั้น 20

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
คน/รุ่น/ภาคเรียน

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

โรงเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดยะลา ชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดยะลา

15,000.-

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

15,000.15,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานระบบทวิภาคี
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายมูฮาหมัด เจะสนิ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีประสิทธิภาพใน
การบริหารระบบทวิภาคี และเป็นการบริหารจัดการระบบที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องระบบทวิภาคีเกิดผลสมบูรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบทวิภาคี
3.2 เพื่อให้การจัดการของระบบทวิภาคี ปวช. ปวส. ได้ถูกต้องตามแบบแผนการจัดการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้เกี่ยวข้องการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความ
เข้าใจระบบทวิภาคี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมี
ความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูประจาสาขางาน และครูฝึกในสถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะจากการศึกษาดูงานจาก
สถานประกอบการจริง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10 คน
ครูฝึกในสถานประกอบการ
5 คน
เชิงคุณภาพ
การเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบทวิภาคีในสถานประกอบการจริง 90 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
มกราคม - กันยายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ
ครูผู้เกี่ยวข้อง 10 คน
ครูฝึกในสถาน
2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

 ประกอบการ 5 คน
3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

สถานประกอบการ
พื้นที่ที่ได้รับ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

5,000.5,000.5,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : สอบมาตรฐาน ประจาปีการศึกษา 2560
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 - 2963014
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2559 ประเมินผลนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อยกระดับความรู้ และทักษะก่อนจบการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน และนักศึกษามีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้าน
การเรียนสายอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จานวน 192 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการเรียนสายอาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และครู
192 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านมาตรฐาน
ร้อยละ 95
เชิงเวลา
ธันวาคม 59 – มีนาคม 60
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
8,000 บาท

1.
2.
3.
4.

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () ใคร จานวนครั้ง
ตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
เสนอโครงการ
นักเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่าง

นักศึกษา สอบ
ยะลา จังหวัดยะลา
เตรียมความพร้อมในการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ
ทดสอบ
8,000.
สรุปผลการทดสอบ

รวมเงิน 8,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : สอบวัดผลและประเมินผล ประจาปีการศึกษา 2560
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 – 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 - 2963014
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : ตามที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด การเรี ย นการสอนประจ า
ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และหลั กสู ตรระยะสั้ น ซึ่งเป็ น การวัดผลประเมิ นผลนั กเรียน นั กศึกษาก่อนจบการศึกษาในแต่ล ะชั้นปี เพื่ อ
ทดสอบระดับความรู้ ความสามารถ นาไปสู่การยกระดับการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาทุกหลักสูตรรายวิชา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน และนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
5.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านการเรียน
สายอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการเรียนสายอาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และครู จานวน
300 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบประเมินผล
ร้อยละ 80
เชิงเวลา
ธันวาคม 59 – กันยายน 60
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
เป้าหมาย (เช่น ใคร พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส () จานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสาพัดช่างยะลา

ผ่านการทดสอบ
2. เตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
ประเมินผล
3. ทดสอบ
5,000.
4. สรุปผลการทดสอบ

รวมเงิน
5,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ
5,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องภาษาอังกฤษ (Sound Lab)
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสาวนูรยานี สาแม
ตาแหน่ง ครูประจาแผนกสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ 073 – 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2882478
E-mail : todae_todae@hotmail.com
2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จาเป็นต้อง
มีห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒ นาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงตระหนักถึงบทบาท และความสาคัญของห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จึง
มีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความก้าวหน้าและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) ที่สามารถใช้งานได้
3.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : วัสดุ อุปกรณ์ จานวน 3 รายการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) ส่งเสริมการจัด
บรรยากาศ - สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ จานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
150 คน
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
1 ห้อง
และสามารถใช้งานได้
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
20,000 บาท

10.สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

1 2 3 4
นักเรียน นักศึกษา
ห้องภาษาอังกฤษ

มีหอ้ งเรียน Sound วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

Lab ที่สมบูรณ์



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินงาน ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

20,000.-

20,000.20,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ : อบรมจัดทาแผนการฝึกอาชีพอบรมการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประสานงาน ชื่อ - สกุล นายมูฮาหมัด เจะสนิ ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 073 - 274506
โทรสาร 073 – 361105
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพเรียนรู้
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี
ความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาหลักสูตรรายวิชา จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา มีความชานาญก่อนก้าวสู่สถานประกอบการจริง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้การเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ
3.2 เพื่อให้ครูผู้สอน เกิดองค์ความรู้ในการเรียนตามแผนการฝึกอาชีพ
3.3 เพื่อให้แผนการฝึกอาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้เกี่ยวข้องการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความ
เข้าใจระบบทวิภาคี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูประจาสาขางาน และครูฝึกในสถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15 คน
ครูฝึกในสถานประกอบการ
5 คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะ
90 เปอร์เซ็น
เชิงเวลา
มีนาคม - สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน
10,000 บาท
- ค่าวัสดุ ใช้สอย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข


3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ใคร จานวนครั้ง ระบุตาบล/อาเภอ
ดาเนินงาน ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน
เรื่อง ฯลฯ)
ครูผู้เกีย่ วข้อง 15 คน วิทยาลัยสารพัดช่าง
ครูฝึกในสถาน
ยะลา ตาบลสะเตง
ประกอบการ 5 คน อาเภอเมือง จังหวัด

ยะลา

10,000.-

รวมเงิน 10,000.งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………………………………………
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
โทรศัพท์ 073 - 274506 โทรสาร 073 - 361105 โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นให้
ผู้ เรี ย นคิ ด เป็ น ท าเป็ น รู้ จั ก ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ เพื่ อ ใช้ ในการจั ด ท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง มี
กระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน ตั้งแต่ การตั้งสมมุติฐาน การวางแผน การทดลอง และสรุปผลการ
ทดลอง จะทาให้ผู้เรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่ใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนสาเร็จและมีผล
การทดลองออกเป็นชิ้นงาน
5.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : มีผลงานทางวิทยาศาสตร์จานวน 2 ชิ้น/ปีการศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. จานวน 6 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา/อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีผลงานทางวิทยาศาสตร์จานวน 2 ชิ้น/ปีการศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
2 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
เชิงเวลา
ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ใช้สอย
5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

3. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

4. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
มีผลงานทาง
วิทยาศาสตร์
จานวน 2 ชิ้น

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล/อาเภอ

วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา/
อาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

5,000.-

5,000.5,000.-

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

คณะที่ปรึกษา
นายอิทธิฤทธิ์

ศรีชุมภู

นายภัทรายุษ

เนาวสินธ์

รองผู้อานวยการฯ รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

คณะผู้จัดทา
นายอิทธิฤทธิ์
นายเสรี
นางพิจิตรา

ศรีชุมภู
ภักดี
แก้วแดง

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าทีง่ านวางแผนและงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

