แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จังหวัดยะลา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จังหวัดยะลา นี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีนั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นการ
จัดทํ าแผนปฏิบัติราชการแบบมุ่ งเน้ น ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน เพื่ อกําหนดทิศทางในการบริ ห ารงาน
และการปฏิ บัติงานที่มี แ บบแผน นํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติงานจริง และสามารถตรวจสอบได้ ทั้ง นี้ ต้อ ง
สามารถยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารประเทศเป็นสําคัญ
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป
ท้ายนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559เป็นอย่างดี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

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

1
2
5

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

7
9
13
16
19
20
24

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผา่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
- ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2559
- สรุปงบหน้ารายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จําแนกตามผลผลิต)
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินโครงการ

26
29
31
34

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
- โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- โครงการฝ่ายวิชาการ
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ
เป้าหมายบริการ
1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (VQI)
2. มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
3. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการด้านกําลังคนของประเทศ
4. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและกําหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ
5. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
6. ขยายการศึกษาในระบบทวิภาคี และเน้นการฝึกงาน
7. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น 60 : 40
8. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณภาพ
9. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
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2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
เพิ่มประสิทธิภาคบริหารจัดการ

มาตรการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ
ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
การสร้างและกระจายโอกาส
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
ทวิภาคี
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
โครงการศูนย์ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
โครงการเสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน
โครงการอุดหนุนองค์การเกษตรกรภายในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
9. โครงการอาชีวะพัฒนา (Fix it center , อาชีวะบริการ
10. โครงการองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
11. โครงการฝึกอบรมเตรียมอาชีวศึกษา
12. โครงการองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
13. โครงการทุนปัญญาชาติ
14. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา
15. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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16. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
17. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ ลเมือง
18. โครงการ TO BE NUMBER ONE
19. โครงการอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
20. โครงการอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน
21. โครงการอุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
25. โครงการทุนเรียนต่อ ป. ตรี สายปฏิบัติการ
26. โครงการทุนเรียนดี จชต.
27. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
28. โครงการพัฒนาการศึกษา จชต.
29. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
30. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
31. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
32. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
33. โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
34. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
35. โครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการในสาขาการบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและพณิชนาวี และอาหาร โดย กรอ.อศ.
36. โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
37. โครงการความร่วมมือฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างภาคประเทศ
38. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย
39. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเดียลฯ
40. โครงการอุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผ่นโคลัมโบ
41. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
42. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา
43. โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
44. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้
45. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน คืนครูให้นักเรียน
46. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4
3 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูส่ ากล พ.ศ. 2555 – 2569
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนสายอาชีพ กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานโดย
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้านการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปญ
ั หาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เขาถึงกลุม่ เป้าหมายผู้มสี ่วนสําคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุม่ จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จํานวน 4 แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะศึกษาอําเภอในกลุ่มอําเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่
เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิ
สติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดมืออาชีพ ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade
Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)

5
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและการสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism , Project Based
Learning Authentic Assessment การเพิ่มพูนประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix it Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่ ครู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งประกันภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยทํางาน สูงวัย
สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อ
การเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อ
การเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่าย Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตาม
ตําแหน่งหน้าที่ (Function Compertency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ
และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม ทักษะอาชี พในอนาคตด้ วยกิ จกรรมองค์การวิชาชีพ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้าน
นวั ตกรรม/สิ่ งประดิ ษ ฐ์ การเป็นผู้ ประกอบการ พั ฒนา ทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency
Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้งการ
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา
และการป้องกัน
/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN
โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา
English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ
สนั บ สนุ น การฝึ ก งานต่ า งประเทศ/บริ ษั ท ต่ า งประเทศและในประเทศ ยกระดั บ ทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุก
ประเทศ ASEAN
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4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ ได้แก่
Web Portal , E – office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance , Based Budgeting :
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค
และตามนโยบาย , การกระจ่ายอํานาจจัดซื้อจัดจ้าง , จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้าง
ครูให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอกาค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุม่ อาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH , CPSC/APACC , SEARCA และ
UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล
ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ปรัชญา
“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําพัฒนา”
อัตลักษณ์
“จิตสาธารณะ สร้างภาวะผู้นํา”
เอกลักษณ์
“บริการวิชาชีพ ทุกระดับประทับใจ”
วิสัยทัศน์
จัดการอาชีวศึกษาและการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนา
ความเป็นเลิศหลักสูตรวิชาชีพเฉพะทาง เตรียมเปิดประตูสู่อาเซียน
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
5. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม
2. สถานศึกษามีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การฝึกอบรมอาชีพทุกสาขาอาชีพ และเป็นศูนย์บริการทดสอบสมรรถนะวิชาชาชีพเพื่อการเทียบโอน
ประสบการณ์ และการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
4. ให้สถานศึกษามีระบบการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สามารถดําเนินการได้อย่างยืดหยุ่น
5. ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่ประสงค์
6. การจัดการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ
7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
8. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ

8
9. ผู้เรียนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนํา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. สถานศึกษาผ่านการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กําหนด
11. ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ) ได้รับการพัฒนา
13. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ หรือหลักสูตรต่อยอดอาชีพได้รับการพัฒนา
14. การฝึกอบรมอาชีพของประชาชนมีการศึกษาแนวโน้มความต้องการ
15. วิทยาลัยสารพัดช่างมีภาพลักษณ์ดีขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
16. สถานศึกษามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
17. สถานศึกษามีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน
18. สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับสถานประกอบการ
19. สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนย์เทียบโอนประสบการณ์
20. สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ
21. สถานศึกษามีการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา)
22. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
23. สถานศึกษามีช่องทางการอบรมทางไกล
24. สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
25. สถานศึกษามีการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
26. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
27. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
28. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
29. วิทยาลัยสารพัดช่างมีภาพลักษณ์เป็นที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
30. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
31. ผู้บริหาร สถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
32. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
33. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพมีขวัญกําลังใจในการทํางาน

9
2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. การฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนี้
1.4.1 รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด หมฺ รั บ ประเภทความคิ ด ณ ศู น ย์ เ ยาวชน
เทศบาลนครยะลา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558
1.4.2 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การตกแต่ ง เที ย นพรรษา ประเภทความคิ ด
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
1.4.3 วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเพื่ อ แสดงว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก โครงการสร้างเริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558
1.4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้อยู่ในระดับ ดี โครงการสร้างเริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 25
กรกฎาคม 2557
1.4.5 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี โครงการสาน
สัมพันธ์การกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2558
1.4.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทงประเภทความคิด ประจําปี
การศึกษา 2557
1.4.7 รางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทอง ในการประชุมองค์กรนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 22 – 26 ธันวาคม 2557
1.4.8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการประกอบ
และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
1.4.9 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัด
พัทลุง ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
1.4.10 รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการตกแต่งเสื้อยืด ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
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และทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่
22-26 ธันวาคม 2557
1.4.11 รางวัลชมเชย ทักษะเกล้าผมเจ้าสาว ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐานระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
1.4.12 รางวัลชมเชย ทักษะติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
1.4.13 รางวัลชนะเลิศ “ศิลปะโลหะเทียม” ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจําปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
1.4.14 รางวัลชนะเลิศ “เครื่องเป่าลมร้อน ถอดจอทัชสกรีนแท็บเลต” ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
1.4.15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องมือพิเศษการถอดประกอบฝาปั๊มติ๊ก”
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
1.4.16 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ”
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดยะลา
1.4.17 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดการร้อง
เพลงไทยสากล (ชาย)” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน การประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดยะลา
1.4.18 รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่น กิจกรรมผจญภัย ระดับเหรียญทอง ในงานชุมนุม
ลู ก เสื อ – เนตรนารี วิ ส ามั ญ อาชี ว ศึ ก ษา ภาคใต้ ครั้ ง ที่ 5 ระหว่ างวั นที่ 10 – 15 มี นาคม 2557
ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
1.4.19 รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภททักษะการตัดเย็บ : กระเป๋าใส่แท็บเล็ต
ในงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 – 13
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
1.4.20 รางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในงานการ
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดกระบี่
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1.4.21 รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ในงานการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิ ช าชี พ พื้ น ฐานระดั บ ภาค ภาคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
1.4.22 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แม่แรงยกเกียร์ไฟฟ้าเคลื่อนที่” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดกระบี่
1.4.23 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เครื่องปอกตาสับปะรด” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 6 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ในงานการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดกระบี่
1.4.24 รางวัลชมเชย “การติดตั้งจานดาวเทียม” ระดับชั้น ปวส. ในงานการประชุม
วิ ช าการองค์ ก ารวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และการแข่ ง ขั น
ทั ก ษะวิ ช าชี พ พื้ น ฐานระดั บ ภาค ภาคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
1.4.25 รางวั ลชมเชย “แข่ งขันทักษะการออกแบบทรงผมสุ ภาพสตรี” ในงานการ
ประชุม วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทั ก ษะวิ ช าชี พ พื้ น ฐานระดั บ ภาค ภาคใต้ ครั้ ง ที่ 24 ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 วั น ที่ 9 – 13
ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
1.4.26 รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) ประจําปี 2556
1.4.27 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นพินเวท การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 11 “สโตยเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน
– 1 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสตูล
1.4.28 รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานออกแบบไฟฟ้า และเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่
24 – 28 ธันวาคม ณ จังหวัดชุมพร
1.4.29 รางวัลดีเด่น Magic Memory (กิจกรรมทัศนศึกษา) งานชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารีสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556
1.4.30 รางวัลหมู่ลูกเสือมาตรฐานการจัดค่ายพักแรม ค่ายย่อยที่ 5 ประจําวันที่ 28
มีนาคม 2556 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29
มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.4.31 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ งาน
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2555
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
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1.4.32 รางวัลกิจกรรมทดสอบกําลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง งานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.4.33 เข้าร่วมงานบริการชุมชน R – Servic ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดี มาก
งานชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารีวิส ามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29
มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.4.34 รางวัลชมเชย ประกวดเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) ประจําปีงบประมาณ 2556
1.4.35 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สาขาวิชาการออกแบบทรงผม
สุ ภาพบุรุ ษ งานแข่ งขันทัก ษะวิ ชาชี พ/ทั กษะวิชาชี พพื้นฐาน ระดั บภาคใต้ ครั้งที่ 23 ประจํ า ปี
การศึกษา 2555
1.4.36 รางวัลชนะเลิศ การตกแต่งเสื้อผ้า (กางเกงยีนต์) ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
1.4.37 รางวัลชนะเลิศ การประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร
1.4.38 รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “รถไฟฟ้าสําหรับผู้พิการ” ได้เข้าร่วมแสดง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาค
(ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช จังหวัดชุมพร
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3 กลยุทธ์และมาตรการ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรการที่ 1 สํารวจความต้องการของชุมชน สังคม สถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ภูมิปัญญา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มความรูส้ ชู่ ุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
มาตรการที่ 1 ทําหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานด้านอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลาย
มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5 จัดทําห้องเรียนมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์/สื่อ
มาตรการที่ 2 พัฒนารูปแบบวิธีการสอน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีช่องทางหลากหลาย
มาตรการที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
มาตรการที่ 2 พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับสถานประกอบการในการพัฒนาบุคลากร
มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการจัดตัวบุคลากรฝึกอบรม
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามระดับหลักสูตร
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูด้านการทดสอบและประเมินการเทียบโอน
มาตรการที่ 2 จัดตั้งศูนย์เทียบโอนระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
มาตรการที่ 1 จัดทําเครื่องมือประเมินคุณวุฒิ
มาตรการที่ 2 จัดตั้งศูนย์ทดสอบระดับภาค
กลยุทธ์ที่ 10 จัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ์
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน – ภายนอก
มาตรการที่ 2 จัดทําระบบสื่อสารทางไกล
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
มาตรการที่ 2 สร้างศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามและประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างการบริหาร ภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
มาตรการที่ 1 สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาถนศึกษา
มาตรการที่ 1 สร้างบุคลากรด้านการประเมินประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อ เตรียมรับ
การประเมินภายนอก
กลยุทธ์ที่ 15 จัดทําทะเบียนครูภูมิปญ
ั ญา
มาตรการที่ 1 จัดทําระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowkedge Management)
มาตรการที่ 2 ถอดบทเรียนจากภูมิปัญญา
กลยุทธ์ที่ 16 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการที่ 1 พัฒนาครูผสู้ อนด้านการผลิตชุดการเรียน / การฝึกอบรม
มาตรการที่ 2 จัดหาเครื่องมือ- อุปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนเครือข่ายวิทยาลัยฯ
มาตรการที่ 1 จัดระบบการฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มเป้าหมายด้วยเคเบิลทีวีท้องถิ่น
มาตรการที่ 2 สอนวิชาชีพระยะสั้นทาง R – Radio วิทยุชุมชน
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ลดระยะเวลา
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สถาน ประกอบการ
มาตรการที่ 2 จัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 19 สร้างศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ
มาตรการที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
มาตรการที่ 1 ปรับปรุงระบบติดตามผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
มาตรการที่ 1 สร้างเครื่องมือประเมิน
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 1 ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาระบบการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
มาตรการที่ 1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อ V-Net
กลยุทธ์ที่ 24 พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบติดตามผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาสมรรถนะครู
มาตรการที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบนิเทศติดตาม
กลยุทธ์ที่ 26 สร้างอัตลักษณ์สถานศึกษา
มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและจิตบริการที่ดี
มาตรการที่ 2 พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการเป็นผู้นํา
กลยุทธ์ที่ 27 ส่งเสริมผูเ้ รียนด้านงานสร้างสรรค์
มาตรการที่ 1 สนับสนุนครูด้านการคิดค้นการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 28 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
มาตรการที่ 1 สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนครูและบุคลากรด้านร่างกาย
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถานประกอบการ
มาตรการที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน
มาตรการที่ 2 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึก
มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 30 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 สํารวจความต้องการของชุมชน สังคมสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ภูมิปัญญา
กลยุทธ์ที่ 31 สร้างช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 32 จัดตั้งศูนย์ฝกึ อาชีพในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนระยะสัน้
มาตรการที่ 2 จัดหาครูภูมปิ ัญญาท้องถิ่นประจําศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 สร้างบุคลากรด้านการประเมินประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดทําประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการ
ประเมินภายนอก
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4 ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ
ในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาขึ้น
ในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (2435 – 2535) โดย
มอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น ดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้ง และกรมอาชีวศึกษาได้
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น
เดือนพฤศจิกายน 2534 นายบุญสม พึ่งปาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และ
คณะได้เข้ากราบมนัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ
ขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์แล้ว ท่านพระครู
รามันห์คณารักษ์ ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัดมี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา คือ เลขที่
4/2 ถนนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เช่าสําหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู
โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี
ต่ อ มานายนรชั ย วุ ฒิ เจริ ญ มงคล ผู้ อํา นวยการวิ ท ยาลั ยสารพั ด ช่ างยะลา ซึ่ง ทําหน้าที่ ผู้
ประสานงานในขณะนั้น ก็ได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดําเนินการต่อไป
และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัด
กองการศึ ก ษาอาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย ดร.ก่ อ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นกรมอาชีวศึกษา ก็ได้จัดสรรงบประมาณ ให้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน
ขนาด 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง อาคารเรียนและสํานักงาน จํานวน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1 หลัง บ้านพักครู จํานวน 2 หลัง 12 ห้อง และบ้านพักนักการภารโรง จํานวน
3 หลัง 6 ห้อง
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ชื่อภาษาอังกฤษ YALA POLYTECHNIC COLLEGE
ที่ตั้งสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์ 0-7327-3505-8
โทรสาร 0-7336-1105
Website : www.yalapoly.ac.th
e – mail : yalapoly@hotmail.com
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4.3 เนื้อทีข่ องสถานศึกษา
10 ไร่ - งาน 5 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 5 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 78
1. อาคารเรียน 1
จํานวน 1 หลัง 25
2. อาคารเรียน 2
จํานวน 1 หลัง 17
3. อาคารเรียน 3
จํานวน 1 หลัง 22
4. อาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง 10
5. อาคารเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง 4

ห้อง ได้แก่
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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4.4 แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

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

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
สํานักงานและหอประชุม 2 ชั้น
บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7,8
บ้านพักครู-อาจารย์ ระดับ 3,4
บ้านพักภารโรง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนูรีซัน อาบู

หัวหน้างานทะเบียน
นายยุทธนา โกสุธรรม

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุดีมัน มะแซ

หัวหน้าพัสดุ
นายชาคริต เฉี้ยงเจี้ยน

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานการเงิน
นางดรุณี ส่องสุข

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอารมณ์ ขวัญคง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวรจนา พลขันธ์

นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์

หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
นายสมาน บุกะอะ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
นายสถาพร จันทรคีรี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนูรีซัน อาบู

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นางสาวรูฮานา วามุ

หัวหน้างานปกครอง
นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางจริยา สุวรรณชาตรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางนุจรี ฮ่องย่อง

นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวนูรยานี สาแม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
นายเจษฏา วาเจ๊ะ

หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นายเจษฎา วาเจ๊ะ

หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวโซเฟีย ปนาแว

หัวหน้าสาขางวิชาหกรรมการบริการ

หัวหน้าสาขาวิชาอาหาร ฯ
นางสาวทิพย์รัตน์ ภาภัคดี

นางสาวนูรีซัน อาบู

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางนุจรี ฮ่องย่อง

หัวหน้าสาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
นางดรุณี ส่องสุข

หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
นายชํานาญวิทย์ สุขแก้ว

หัวหน้าสาขางานยานยนต์
นายอาหามะ ดือเร๊ะ

แผนกวิชา

หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ

หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ ฯ
นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ

หัวหน้างานวิทยบริการ ฯ
นางสาวโซเฟีย ปนาแว

นายฮัสสัน เจีเง๊าะ
ป ิ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา ฯ
นายมูฮําหมัด เจ๊ะสนิ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภัทรายุษ เนาวสินธ์
รองผู้อํานวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ
นายชํานาญวิทย์ สุขแก้ว

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู
รองผู้อํานวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นายสรศักดิ์ หลีเส็น
รองผู้อํานวยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
นายยุทธนา โกสุธรรม

นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม
ครู ทําหน้าที่ รองผู้อํานวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
6.1 อัตรากําลังของบุคลากรมีทั้งสิ้น
63
คน
ก. ข้าราชการ
13
1. ผู้บริหาร
3
2. ข้าราชการครู
10
ข. ลูกจ้างประจํา
5
1. ทําหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
5
ค. พนักงานราชการ
31
1. ทําหน้าที่สอน
17
2. ทั่วไป/สนับสนุน
14
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
12
1. ทําหน้าที่สอน
4
2. ทั่วไป/สนับสนุน
8
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนาครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจํา

2558

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
1
1

คน
คน

-

คน

-

คน
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6.2 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก. ผูบ้ ริหาร/ครูผสู้ อน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
- ต่ํากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

1
22
8
31

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4
5
6
17
รวม

รวม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
32 คน

4
5
6
39
8
63

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ข. เจ้าหน้าที่ท่วั ไป/สนับสนุน
ก. ครูผสู้ อน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
คน
- คน
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
คน
7 คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
3
คน
- คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
- คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
1
คน
1 คน
4
คน
รวม
8 คน

6.3.1. ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์
2. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู
3. นายภัทรายุษ เนาวสินธ์
4. นายสรศักดิ์ หลีเส็น
5. นายเจษฎาพร ทันศรี
6. นายอาหามะ ดือเร๊ะ
7. นางสาวอารมย์ ขวัญคง
8. นายยุทธนา โกสุธรรม
9. นางดรุณี ส่องสุข
10. นางนุจรี ฮ่องย่อง
11. นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม
12. นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ
13. นายชาคริต เฉี้ยงเจี้ยน
14. นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
15. นางสาวทิพย์รัตน์ ภาภักดี

รวม
7
3
2
12

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
15
คน
(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป. ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการฯ
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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6.3.2. ลูกจ้าประจํา

5

ชื่อ - สกุล
1. นายอภิชาติ พิรุณ
2. นายสมศักดิ์ อักษรแสงแก้ว
3. นางสมปอง สีนวลใหญ่
4. นายวิเชียร ดวงสุวรรณ
5. นายวัชรา ไชยประเสิรฐ
6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายสถาพร จันทรคีรี
2. นายชํานาญวิทย์ สุขแก้ว
3. นางสาวนูรยานี สาแม
4. นายสมาน บุกะอะ
5. นางโพชฌงค์ พันธเดช
6. นางจริยา สุวรรณชาตรี
7. นายเจษฎา วาเจ๊ะ
8. นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ
9. นายมูฮําหมัด เจะสนิ
10. นางสาวโซเฟีย ปนาแว
11. นางสาวนูรีซัน อาบู
12. นายซับรี บาการาง
13. นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
14. นางสาวรูฮานา วามุ
15. นายสุดีมัน มะแซ
16. นายสุพรรณ อินทานุกูล
17. นายบุญเถิง สีนวลใหญ่
18. นางสาวณัฐภสสร ถาวรสุข
19. นางสาวเบญจมาพร บุญแนบ
20. นางผการัตน์ อักษรแสงแก้ว
21. นางสาวกรภัทร์ อรุณฤกษ์
22. นางสาวอัสมา จระกา
23. นางสาวผกาพร อินทรสมบัติ
24. นางนันทนาพร รักซ้อน
25. นางเรือนแก้ว มีทอง
26. นางสาวรจนา พลขันธ์
27. นางสาววราภรณ์ นาคพันธ์
28. นางสาวณัฏฐนันท์ สีพฒุ อ่อน
29. นางพิจิตรา แก้วแดง
30. นางสาวนฤมล กาญจนา
31. นางสาวอัลยานี สาแม

คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ม.6
ม.6
ม.6
ป.4
ปวส.
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คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.4
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานขับรถขนาดกลาง
ยาม
พนักงานอัดสําเนา
คนงาน
พนักงานขับรถขนาดกลาง

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
แผกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาคหกรรมบริการ
แผนกวิชาดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผยกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกพาณิชยการ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานอาคารวสถานที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานสารบัญ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ครูประจําศูนย์ อําเภอบันนังสตา
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นายสอบลี มิตยา
2. นางศิรินาม ฤทธานันท์
3. นางจุธาตรี ทองชุม
4. นางสาวบุญจิรา บุญเดช
5. นายกิตติธัช แซ่ฟงุ้
6. นางสาวแวยาม อะหะมะ
7. นายอาลิส เจ๊ะน๊ะ
8. นายฮัสสัน ยูนุ๊
9. นางสาวรังสิมา สมบัติวงศ์
10. นายซอและ โต๊ะตียอ
11. นายวีระชาติ เลิศวิลัย
12. สุดาวัลย์ ดําหนก

12

คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.4
ป. ตรี

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
แผนกวิชาคหกรรมบริการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
พนักงานขับรถ
จนท. ศูนย์ อ.บันนังสตา
จนท. ศูนย์ อ.บันนังสตา

วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
เจ้าหน้าที่ อศจ.
แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ครูประจําวิชาคณิตศาสตร์

ปี่ที่ 1
94
22

18
4

33

29
13

19

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
44
30

3. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
ทั้งปีการศึกษา (2558)
3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
188 คน
3.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
521 คน

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชา พณิชยการ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

16
54
17

16
7
37
52
14
24

11
69

31

49
39

37

1,149 คน
3.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
3.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
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62

7

531
คน
ภาคเรียนที่ 2/2558(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
168
205
158

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2558 (ปีปัจจุบัน)

คน
คน

รวม
363

25
93

86
91

68

3.3 หลักสูตร ปชด.
3.4 หลักสูตอื่น ๆ

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

440

รวม

หน่วย : คน

คน
คน

25
112

16
140
108

130

531

รวมทั้งสิ้น
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ปี่ที่ 1
80

รวมทั้งสิ้น

20

20

40
40

40
40

คน
คน

20
20
40

รวม
160

20
20
40

2,470 คน
3.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
3.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
20

20
20
20

240
คน
ภาคเรียนที่ 1/2559 (ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
80
160

20
20
20

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

3. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
ทั้งปีการศึกษา (2558)
3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2,030 คน
3.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
คน

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพณิชยการ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

7.2 เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (ปีตอ่ ไป)

3.3 หลักสูตร ปชด.
3.4 หลักสูตอื่น ๆ

420

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

หน่วย : คน

คน
คน

240

40
60

20
20
20
20
20
40

รวมทั้งสิ้น
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ปวส.

ระยะสั้น

ผลผลิต
สิ่งประดิษฐ์ / วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

ปวส.

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย

ปวช.

ระยะสั้น

-

-

ผลผลิต
สิ่งประดิษฐ์ / วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14,943,775
- งบบุคลากร
2,191,600
301,700 5,910,387
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
7,500
45,000
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย

ปวช.

รวม

-

23,504,962
23,399,962
14,943,775
8,403,687
52,500
-

รวม

1,433,680

1,433,680

-

2.โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระ

75,000

142,200
1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนขั้น
พื้นฐาน
(เรียนฟรี 15 ปี)

5,349,000
75,000

2.โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระ

6,180,180
142,200

1.โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพ
ครูผู้สอน
อาชีวศึกษา

ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผา่ นมา (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผา่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ส่วนที่ 3

90,000

90,000
90,000

400,000

400,000
400,000

-

-

-

โครงการ
3โครงกาi Fix it 4.โครงการลด 5.โครงการ
center 2558 ปัญหานักเรียน สร้างเสริม
ออกลาง
สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา

103000

1,123,000
103,000

โครงการ
3โครงการหา
4.โครงการลด 5.โครงการ
รายได้ระหว่าง ปัญหานักเรียน สร้างเสริม
เรียน
ออกลาง
สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐาน

1,433,680

-

1,433,680

รวมทั้งสิ้น

14,943,775
8,403,687

103,000
707,200

1,433,680

-

1,433,680

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

155,500
707,200

36,647,142
24,210,162

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

13,142,180
810,200

รวม

หน่วย : บาท
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ปวช.

ปวส.

ปวช.

ปวส.

4. แผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย
ระยะสั้น

3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย

สิ่งประดิษฐ์ / วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

ผลผลิต

105,000

ผลผลิต
ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์ / วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

รวม

-

105,000
105,000
-

รวม

-

-

-

-

4,239,300

4,239,300

5,274,000

5,274,000

1,020,000

1,020,000

-

-

โครงการ
3โครงการเข้า
4.โครงการ 5.โครงการ
1.โครงการพัฒนา 2.โครงการเงินทุน
ค่ายกิจกรรม
............................ ...................
การศึกษาใน
ให้กับนักเรียน
นักเรียนทุน
.................. ....................
จังหวัดชายแดน นักศึกษาในจังหวัด
ในพืนที่จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้

-

โครงการ
1.โครงการ
1.โครงการ
1.โครงการ
1.โครงการ
1.โครงการ
............................... ................................... .............................. ............................ ..........................
..................
.........
....................
.................. ..................

ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผา่ นมา (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผา่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (ต่อ)

5,274,000
1,020,000

-

4,239,300

-

10,533,300

รวมทั้งสิ้น

-

-

รวมทั้งสิ้น

5,274,000
1,020,000

-

4,239,300

-

10,533,300

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

105,000

105,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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ปวส.

ระยะสั้น

5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน/งบรายจ่าย

ปวช.

ผลผลิต
สิ่งประดิษฐ์ / วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้
รวม

365,000

365,000

โครงการ
1.โครงการ Fix it
1.โครงการ
1.โครงการ
1.โครงการ 1.โครงการ
center 2558 ................................... .............................. ............................ ..........................
.......................
....................
.................. ..................

ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผา่ นมา (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผา่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (ต่อ)

365,000

365,000

รวมทั้งสิ้น

365,000

365,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจํา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าครองชีพพนักงานราชการ
- ค่าเสี่ยงภัย
งบดําเนินงาน
- เงินสบทบประกันสังคม
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ จชต.
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุและน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน
- ค่าตอบแทนครูผู้สอนนอกเวลาราชการ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าเบียเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ

2,092,931 บาท
2,092,931 บาท
1,742,931 บาท
350,000 บาท
45,106,725 บาท
15,079,730 บาท
7,976,935 บาท
15,090,500 บาท
1,840,090 บาท
5,119,470 บาท
45,106,725
15,079,730
5,482,320
1,230,130
8,115,280
24,000
228,000
7,976,935
277,000
2,229,500
800,000
200,000
230,000
442,080
206,160
400,000
16,020
40,000
70,000
20,000
100,000
850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)
งบดําเนินงาน (ต่อ)
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
งบลงทุน
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
- เรียนพรี 15 ปี
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- ทุนราชกุมารี
- หารายได้ระหว่างเรียน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้เรียนสายอาชีพ
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต.
- โครงการ Fix it center 2559
- โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา
- โครงการจัดหาบุคลรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
- อื่น ๆ

บาท
2,096,175
800,000
100,000
50,000
1,146,175
15,090,500
13,285,500
1,805,000
1,840,090
1,504,590
105,000
52,500
103,000
75,000
5,119,470
4,239,300
365,000
197,570
117,600
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.3 สรุปหน้างบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จําแนกตามผลผลิต)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ที่

รายจ่าย

1 งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.4 ค่าครองชีพพนักงานราชการ
1.5 ค่าเสี่ยงภัย
รวม (1)
2 งบดําเนินงาน
2.1 เงินสบทบประกันสังคม
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จชต.

ปวช.

ระยะสั้น
5,482,320
1,230,130
8,115,280
24,000
228,000
- 15,079,730

2.3 ค่าตอบแทนครูผู้สอนนอกเวลาราชการ

2.4 ค่าตอบแทนครูพิเศษสอน (2 อัตรา)
2.5 การจ้างเหมาบริการ
- เจ้าหน้าที่ (5 อัตรา)
2.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน
2.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
2.10 ค่าวัสดุ
2.10.1 วัสดุการศึกษา
- แผนกสามัญสัมพันธ์
20,000
- สาขาวิชาเครื่องกล
50,000
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
45,000
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
40,000
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
30,000
- สาขาวิชาพณิชยการ
20,000
- สาขาวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาดนตรี
2.10.2 วัสดุสํานักงาน
2.10.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.10.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30,000
2.10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
2.10.5 วัสดุงานอาคารสถานที่
2.10 ค่าสาธารณูปโภค
2.11 ค่าบริหารโครงการตามแผนฯ
166,775
2.12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม (2)
401,775

ผลผลิต
ปวส.

อศ.จชต

-

เงินรายได้
(บกศ.)

อื่นๆ

-

-

277,000
2,229,500
400,000
8,590

-

5,482,320
1,230,130
8,115,280
24,000
228,000
15,079,730

197,570

277,000
2,229,500
400,000
206,160

442,080
16,020
100,000
50,000
850,000

35,000
63,000
50,000
62,000
52,000
80,000
30,000
200,000
40,000
170,000
20,000
40,000
800,000
357,000
100,000
6,422,190

20,000
52,000
43,000
58,000
35,000
15,000

30,000
30,000
608,400
891,400

14,000
-

-

รวม

261,570

442,080
16,020
100,000
50,000
850,000

40,000
137,000
151,000
148,000
127,000
87,000
80,000
30,000
200,000
40,000
230,000
20,000
70,000
800,000
1,146,175
100,000
7,976,935
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สรุปหน้างบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จําแนกตามผลผลิต)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ที่

รายจ่าย

ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ระยะสั้น

อศ.จชต

3 งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.1.1 เครื่องยนต์ดีเซลล์หัวฉีด
ระบบไฟฟ้าคอมมอลเรล
3.1.2 รถบันทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี
3.1.3 เครื่องรับส่งวิทยุระบบ
HF/SSB ชนิดประจําที่ 100 วัตต์
3.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3.1.5 โทรทัศน์ (LED TV)

อื่นๆ

(ต่อ)
เงินรายได้
(บกศ.)

รวม
-

195,000

195,000

787,000

787,000

70,000

70,000

17,000
17,000

17,000
17,000

3.1.6 เครื่องมัลติมีเดี่ยโปรเจคเตอร์

39,000

39,000

3.1.7 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

32,000

32,000

298,000

298,000

300,000

300,000

50,000

50,000

12,287,500

12,287,500

499,000

499,000

499,000

499,000

- 15,090,500

- 15,090,500

3.1.8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)
3.1.9 ชุดเครื่องกลึงหน้าแปลน
ขนาด 125 M
3.1.10 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 อาคารศูนย์วิทยบริการ
พร้อมครุภัณฑ์
3.2.2 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
ผ่านอินเตอร์เน็ต
3.2.3 ปรับปรุงห้องนันทนาการ
ดนตรี
รวม (3)

-

-

-
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สรุปหน้างบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จําแนกตามผลผลิต)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ที่

รายจ่าย

4 งบเงินอุดหนุน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.1.1 ค่าหนังสือเรียน
4.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
4.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน
4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
4.5 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ
รวม (4)
5 งบรายจ่ายอืน่ ๆ
5.1 โครงการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.1.1 จ้างเจ้าหน้าที่ศนู ย์
อ.บันนังสตา (2 คน)
5.1.2 จ้างวิทยากรสอนศาสนา
อิสลาม (1 คน)
5.1.3 จ้างเหมาบริการยาม
(5 คน)

ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ระยะสั้น

278,000
63,940
150,300
132,050
880,300
105,000
7,500

อศ.จชต

อื่นๆ

(ต่อ)
เงินรายได้
(บกศ.)

278,000
63,940
150,300
132,050
880,300
105,000
52,500
103,000

45,000
103,000
75,000

1,617,090

-

148,000

รวม

-

75,000

4,239,300

75,000
-

1,840,090
4,239,300

5.1.4 ค่าบริหารโครงการ
5.2 โครงการ Fix it center
5.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนอาชีวศึกษา

365,000

365,000

197,570

197,570

5.4 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืน
ครูให้นักเรียน

117,600

117,600

5.3 อื่น ๆ

200,000

200,000

- 4,239,300
880,170
1,039,400 4,239,300 16,045,670

- 5,119,470
261,570 45,106,725

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

2,018,865 21,501,920

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.6 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
2.7 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักผู้อํานวยการ
2.8 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.90 โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
2.10 โครงการประชาสัมพันธ์ R-radio FM 95 จังหวัดยะลา
2.11 โครงการปรังปรุงระบบไฟฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
2.12 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
1.13 โครงการแข่งทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมแข่งทักขันทักษะวิชาชีพ
2.14 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
2.15 โครงการงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2559

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจํา
1.1 งบดําเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม
2.2 โครงการการทําลายหนังสือราชการ
2.3 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย/กรรมการบริหาร
สถานศึกษา
2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านกาย ใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิทยา
2.5 โครงการคุณธรรม นําชีวิต

ที่
ก.พ. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

7,976,935
15,090,500
1,805,000
13,285,500
1,146,175
40,000
15,000
30,000

รวมเป็นเงิน

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5,000
10,000

5,000
10,000

35,000
20,000
50,000
20,000
30,000
35,000
5,000
50,000

10,000

ม.ค. 59

10,000
35,000
20,000
50,000
20,000
30,000
35,000
5,000
50,000

ธ.ค. 58

งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่

พ.ย. 58

หน่วย : บาท

40,000

ต.ค. 58

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59

40,000

1,146,175
40,000
15,000
30,000

งบประมาณ
ที่ใช้

งานบุคลากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร

7,976,935
15,090,500
1,805,000
13,285,500

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

5,000
10,000
5,000
10,000
5,000
30,000

8,000
12,200
10,000
8,000
8,000
5,000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาชางานยานยนต์
งานหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
งานทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ

2.25 โครงการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี

2.26 โครงการอบรมจัดทําแผนการฝึกอาชีพอบรมการจัดทํา
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2.27 โครงการกิจกรรม 5 ส สาขางาน
2.28 โครงการพัฒนางนทวิภาคี

2.29 โครงการประชุมเชิงการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.30 โครงการจัดกิจกรรมการประชุมองค์การวิชาชีพ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
2.31 โครงการฝึกอบรมก่อนสอบรับรองความรู้ความสามารถ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
2.32 โครงกาขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
2.33 โครงการพัฒนาสูตรสมรรถนะ
2.34 โครงการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
2.35 โครงการ MOU กับสถานประกอบการ
2.36 โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญญาเลิศ

2,575

งานวัดผลและประเมินผล

12,200
10,000
8,000
8,000
5,000

8,000

30,000

5,000

5,000
10,000

10,000

5,000

2,575

10,000
16,400

50,000
5,000

2.24 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

9,600

รวมเป็นเงิน

5,000
2,575

ก.ย. 59

5,000
5,000

ส.ค. 59

2.22 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-Net
2.23 โครงการสอบวัดผลประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2559

ก.ค. 59

15,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59

15,000

ก.พ. 59

สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
และสาขาวิชาเสริมสวย
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

ม.ค. 59

10,000
16,400

ธ.ค. 58

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

พ.ย. 58

50,000
5,000

ต.ค. 58

หัวหน้าสาขางาน
ฝ่ายวิชาการ

งบประมาณ
ที่ใช้

9,600

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ฝ่ายวิชาการ

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ต่อ)
2.16 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
อุตสาหกรรม
2.17 โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ในสาขางาน
2.18 โครงการทัศนะศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ
นักศึกษาใหม่
2.19 โครงการประชุมโรงเรียนในเครือข่าย
2.20 โครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการเรียนวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
2.21 โครงการนํานักศึกษาออกฝึกทักษะนอกสถานที่

ที่

35

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

30,000
30,000
30,000
2,000
-

งานแนะแนว
งานโครงการพิเศษ ฯ
งานโครงพิเศษฯ
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

2.56 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

2.55 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2.54 โครงการสร้างความปลองดองสมานฉันฑ์โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน

ม.ค. 59

ก.พ. 59

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

45,000

8,000

18,000

10,500

10,000

5,000

2,000

30,000
30,000
30,000

5,000
10,000
5,000

6,000

รวมเป็นเงิน

1,000

1,000

1,500

ธ.ค. 58

1,500

45,000

ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ชมรมมุสลิม/คณะกรรมการ
อวท./ งานกิจกรรม นร.
นศ.
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ

2.53 โครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ชาววิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา

พ.ย. 58

20,000

8,000

ต.ค. 58

20,000

18,000

งานกิจกรรม รน. นศ.

2.52 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

2.51 โครงการส่งเสริมประเพณีและวัตนธรรมไทย

10,500

10,000

5,000

6,000
5,000
10,000
5,000

งบประมาณ
ที่ใช้

งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
งานกิจกรรม รน. นศ.

2.49 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน
สุขอนามัย
2.50 โครงการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์

2.48 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ต่อ)
2.37 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน
2.38 โครงการประชุมผู้ปกครอง
2.39 โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รักษ์
2.40 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
2.41 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา
2.42 โครงการสํารวจและติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
2.43 โครงการแนะแนวสัญจร
2.44 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ
2.45 โครงการงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
ประจําปีงบประมาณ 2559
2.46 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจําปีงบประมาณ 2559
2.47 โครงการจัดทําประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา

ที่

36

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ก.พ. 59

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

2,000

รวมเป็นเงิน

6,000

10,000
7,000

ฝ่ายพัฒ นาฯ/งานกิจกรรม นร.
นศ. /คณะกรรมการ อวท.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/
ชมรมลูกเสือวิสามัญ

2.69 โครงการจัดทําข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
2.70 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้
แบะระดับชาติ

10,000

5,000

ฝ่ายพัฒ นาฯ/งานกิจกรรม นร.
นศ. /คณะกรรมการ อวท.
งานกิจกรรม นร. นศ. /
คณะกรรมการ อวท.

3,000

ฝ่ายพัฒ นาฯ/งานกิจกรรม นร.
นศ. /คณะกรรมการ อวท.

2.68 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ระดับชาติ

14,000

งานกิจกรรมนัดเรียน นักศึกษา

1,000

7,000

10,000

6,000

10,000

5,000

3,000

14,000

1,000

5,000

1,000

1,000
5,000

2,000

2,000

2.66 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (กิจกรรมโต้วาที
ภาษาไทย)
2.67 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

2.71 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา

ม.ค. 59

5,000

ธ.ค. 58

5,000

พ.ย. 58

6,000

ต.ค. 58

6,000

-

2,000

งบประมาณ
ที่ใช้

2.65 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป

2.64 โครงการรําลึกพระคุณครูและวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ

2.63 โครงการป้องกัน และแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

2.62 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

2.61 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม
นร. นศ. /คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/
คณะกรรมการ อวท./
ชมรมลูกเสือ

2.59 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและ
เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
2.60 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ/งานกิจกรรม/

2.58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ตามระเบียบ สอศ.

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ต่อ)
2.57 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
ในที่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําสมาชิก อวท.

ที่

37

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/
ชมรมลูกเสือวิสามัญ

2.86 โครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(ธรรมนูญสถานศึกษา)

2.82 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและ
นักเรียน นักศึกษา
2.83 โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
2.84 โครงการพัฒนาห้อง YPT มาร์ท
2.85 โครงการพัฒนาบุคลากด้านแผนงานและความร่วมมือ

2.78 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.79 โครงการพัฒนาระบบข้อมูสารสนเทศ
2.80 โครงกาสงเสริมงานวิจัยนโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีวศึกษา
2.81 โครงการจัดทําและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน

10,000

16,500
8,500
15,000

10,000

16,500
8,500
15,000

5,000

5,000

งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

10,000

10,000

28,400
45,000
10,000

6,000

5,000

20,000

1,500
7,500

5,000

รวมเป็นเงิน

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ก.ย. 59

28,400
45,000
10,000

6,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59

งานประกันคุณภาพภายใน
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

วิสามัญ
2.77 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ งานวางแผนและ
งบประมาณ
2559

5,000

20,000

1,500
7,500

งานกิจกรรม นร. นศ.
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

5,000

งบประมาณ
ที่ใช้

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/
ชมรมลูกเสือวิสามัญ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

2.76 โครงการจัดทําข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา/ชมรมลูกเสือ
กองลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

2.73 โครงการเข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
2.74 โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
2.75 โครงการพัฒนาสํานักงานลูกเสือวิสามัญ

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ต่อ)
2.72 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

ที่

38

140,000

4.4 โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่ม งานโครงการพิเศษฯ

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

งานบุคลากร

อิสลาม
4.19 จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม

84,000

160,000
175,000

งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ

4.17 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสถาบันปอเนาะ
4.18 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

60,000
307,800

งานความร่วมมือ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

4.13 โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน
4.14 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรวิชาชีพแบบ

คู่ขนาน
4.15 โครงการเพิ่มคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรเพื่อให้ประชาชนไป
งานหลักสูตร
ทํางานต่างประเทศ
4.16 โครงการเพิ่มโอกาสมีงานทํา (ฝึกงานต่างภาค ต่างจังหวัด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
จนท.ศูนย์ อ. บันนังสตา
งานอาคาร
จนท.ศูนย์ อ. บันนังสตา

4.5 โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ตําบล 1 อาชีพ
4.6 โครงการ 1 ชาง 1 ตําบล 1 อาชีพ (ร่วมกับ ศอ. บต.)
4.7 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนสันติสุขใน จชต.
4.8 โครงการชมรมสันติสุขโยสันติวิธีในสถานศึกษา
4.9 โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุข
4.10 โครงการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน
4.11 โครงการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
4.12 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตําบล

ที่ได้รับผลกระทบ/ผู้ดอยโอกาส และกลุ่มอื่น ๆ

ภาคใต้ ปี 59

4.1 โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ
งานแนะแนวฯ
4.2 โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว
งานแนะแนว
4.3 โครงการกิจกรรมนักเรียนทุนกลุ่มพิเศษในจังหวัดชายแดน งานแนะแนว

75,000
34,500
131,520
40,000
60,000
1,295,000
420,000
50,000
171,000
120,000

70,000
105,000
75,000
103,000
4,523,820
160,000
20,000
1,020,000

(Fix it center 59)

3.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายแผนงาน
3.3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานส่งเสริมผลิตผล
3.4 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
งานส่งเสริมผลิตผล
3.5 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

1,163,000

งบประมาณ
ที่ใช้

810,000

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
งานโครงการพิเศษฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ที่
ต.ค. 58

พ.ย. 58

ธ.ค. 58

ม.ค. 59

ก.พ. 59

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

335,000
84,000

307,800
160,000

60,000

120,000

140,000
75,000
34,500
131,520
40,000
60,000
1,295,000
420,000
50,000
171,000

1,020,000

810,000
70,000
105,000
75,000
103,000
4,683,820
160,000
20,000

1,163,000

รวมเป็นเงิน

39

ภาคผนวก

ฝายบริหารทรัพยากร

โครงการที่ 1
โครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ทางราชการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปัจจุบันมีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน รวมถึงด้านเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ดั ง นั้ น งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปจึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการการจั ด จ้ า งถ่ า ยเอกสาร พร้ อ มเข้ า รู ป เล่ ม
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการรวมถึ ง การอํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์มีความสมบูรณ์
5.3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์มีความสมบูรณ์ และอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีความพร้อมด้านเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.2.2 จัดเก็บผลงานในการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์มายิ่งขึ้น ร้อยละ 90
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559/1 ปี/ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน
เป็นเงิน
40,000 บาท
ดําเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 40,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีเอกสารในการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ รวมถึงการจัดการ
เรียนสอนได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประโยชน์ของทางราชการ
ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาอย่างสูงสุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สอบถาม / สังเกตุ

โครงการที่ 2
โครงการ การทําลายหนังสือราชการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ส่วนที่ 3 การทําลาย ข้อ 66 กําหนดให้มีการทําลายหนังสือราชการที่มี
อายุการเก็บหนังสือไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ส่วนที่ 3 การทําลาย ข้อ 66 งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอโครงการการทําลายหนังสือราชการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทําลายเอกสารต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บเอกสารในปีต่อไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มขึ้น
6.2.2 มีการเก็บเอกสารถูกต้องตามระเบียบฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 /1 ปี/ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 15,000 บาท
1. ขออนุญาตดําเนินงานโครงการ
2. จัดตั้งคําสั่งผู้ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการและสรุปผลให้วิทยาลัยทราบ

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
บุค ลากรวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา ได้ รั บ ความรู้ และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า โครงการ
ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารบางรายการได้มีการนําไปเผยแพร่ยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา ทั้งยัง เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อรอทําลายในปีต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สอบถาม/ สังเกต/สรุปผลให้วิทยาลัยทราบ

โครงการที่ 3
โครงการ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้รับมอบหมายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้คณะกรรมการวิทยาลัยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้มีการจัด
ประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง / ปี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบนโยบายและให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานของวิทยาลัย
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
จํานวน 19 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณะกรรมการวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
- ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะทาง/สถานที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ปี / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุก
รายการ) ได้แก่
- ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 19 คนๆ ละ 500 บาท 4 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 38,000 บาท
- อาหารกลางวันและอาหารว่างในการประชุมถัวเฉลี่ย เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าเอกสารอื่น ๆ ในการประชุมถัวเฉลี่ย เป็นเงิน 3,000 บาท
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 คณะกรรมการวิทยาลัยมีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและ
บุคคลภายนอก
9.2 คณะกรรมการวิทยาลัยชี้แนะการพัฒนาการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาไป
ในทิศทางเดียวกัน
9.3 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาจัดทําแผนปฏิบัติการตามคําชี้แนะจากคณะกรรมการวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
คณะกรรมการวิทยาลัยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนครั้งที่
จัดประชุมทั้งปี

โครงการที่ 4
โครงการ คุณธรรมนําชีวิต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมภิ าคในการที่จะผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเป็นเป็นสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและ
ภูมิภาคในการที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ในการที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ระดับประเทศและภูมิภาคนั้น นอกจากทักษะฝีมือทางด้านอาชีวศึกษา
แล้วนั้น คนเราจะมีคุณภาพได้นั้นจะต้องมี หลักคุณธรรมในการทํางาน เพื่อพัฒนางาน และเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จึงจัดทําแผนในการอบรม
หลักคุณธรรมในการทํางาน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักเรียน
นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมในทํางานที่ดี
5.2 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 64 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมใน
การทํางาน พัฒนางาน และเป็นแนวในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ปี / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 10,000 บาท

9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
ครูและบุคลากรศึกษานําหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนางานและเป็นแนวทางสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการที่ 5
โครงการ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้จัดสร้างขึ้นเพื่อติดต่องานและเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปัจจุบันชุดบอร์ดติดประกาศและผนังมีสภาพ
เก่าและเกิดการชํารุดเสียหายบางส่วนทางงานอาคารสถานที่จึงมองเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผนังและบอร์ดประชาสัมพันธ์มีความสวยงามและยืดอายุการใช้งาน
5.2 เพื่อให้บคุ ลากร นักเรียน และและผูม้ าติดต่อราชการเกิดความประทับใจ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บอร์ดหน้าสํานักงาน บอร์ดขนาด 95 x 55 ตร.ม. จํานวน 2 บอร์ด
บอร์ดหน้าสํานักงาน บอร์ดขนาด 95 x 270 ตร.ม. จํานวน 1 บอร์ด
6.1.2 ทาสีเคลือบไม้หน้าสํานักงาน ขนาดพื้นที่ 12.30 x 420 ม.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์และผนังมีสภาพที่สวยงาม
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2559 / บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
งบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 58,800.- บาท
- ค่าตอบแทน ใช้สอย 15,000.- บาท
- ค่าวัสดุ
20,000.- บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผนังและบอร์ดประชาสัมพันธ์มีความสวยงามและยืดอายุการใช้งาน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้งาน

โครงการที่ 6
โครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบ้านพักผู้อํานวยการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับมอบหมายให้งานอาคารสาถนที่ดําเนินการจัดทํา
โครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาพืน้ ที่โดยรอบภายในวิทยาลัย เพื่อให้ความสะอาดและ
ปลอดภัยต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงได้
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้พื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านพักผู้อํานวยการภายในวิทยาลัย มีความ
สะอาดและปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านพักมีความสะอาดและมีความปลอดภัย
5.2 เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พื้นที่บริเวณรอบบ้านพักผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 150 ต.ร.ม.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 พื้นที่บริเวณรอบบ้านพักผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาที่สะอาดและปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 / พื้นที่บริเวณรอบบ้านพักผู้อํานวยการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 20,000.- บาท
- ค่าตอบแทน 6,500.- บาท
- ค่าวัสดุ 13,500.- บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พื้นทีม่ ีความสะอาดและปลอดภัย
9.2 ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สังเกตและสอบถาม

โครงการที่ 7
โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
เผยแพร่ และบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้บุคคลภายใน และภายนอก ภายใต้ยุทธศาสตร์
เพิ่มปริมาณผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาระงาน โครงการ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลการภายในและ
ภายนอกได้ทราบ และยอมรับต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5.2 เพื่อบริการข้อมูลต่าง ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์
จํานวน 40
ผืน
6.1.2 จุลสาร
จํานวน 4,000 เล่ม
6.1.3 แผ่นพับ
จํานวน 3,000 แผ่น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
6.2.2 บริการข้อมูลต่างๆ ภายในและภายนอก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์ / ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 จุลสาร
/ ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 ปฏิทินตั้งโต๊ะ
/พฤศจิกายน 58 - กุมภาพันธ์ 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 แผ่นพับ
/ ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา งบดําเนินงาน
เป็นเงิน 50,000 บาท
8.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์
10,000.- บาท
8.2 จุลสาร
22,000.- บาท
8.3 แผ่นพับ
18,000.- บาท
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล ข่าวสาร
9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผู้ที่มารับบริการทั้งใน และนอกระบบ
10.2 แบบสรุป/รายงานผลโครงการ

โครงการที่ 8
โครงการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง และมีพื้นที่น้อย ไม่สามารถ
ติ ด ประกาศข่ าว กิ จ กรรม บทความสํา คั ญ ข้ อ คิ ด เพื่อ แสดงถึ งความตระหนั ก ในภาระงานของ
วิทยาลัยฯ ที่มีต่อผู้รับบริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ให้บุคลากรภายใน และภายนอก
5.2 เพื่อแสดงถึงความตระหนักของวิทยาลัยต่อผู้รับบริการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 บอร์ด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ / ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 20,000.- บาท
8.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียน 1 จํานวน 1 บอร์ด จํานวน 10,000 บาท
8.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สวนปาร์ม จํานวน 1 บอร์ด จํานวน 10,000 บาท
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 บุคลกรภายในและภายนอก
10.2 แบบสรุป/รายงานผลโครงการ

โครงการที่ 9
โครงการ ประชาสัมพันธ์ R-radio FM 95 จังหวัดยะลา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศของสถานศึกษา และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับ
คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาคลื่น FM 95
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การบริการข้อมูล เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในปีงบประมาณ 2559 และชุมชนได้รับทราบ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม/ตุลาคม 58 – กันยายน 59/คลื่นความถี่ FM 95 MHZ
ณ อสมท. จังหวัดยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
8.1 ค่าจ้างเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
8.2 ค่าตอบแทนผู้จัดรายการสดทางวิทยุ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสรุป/รายงานผลโครงการ

โครงการที่ 10
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้ มีความสวยงาม เป็นสิ่งจําเป็น
ยิ่ง ที่ทําให้ ครู บุคคล นักเรียน นักศึกษา และผู้มาเยี่ยมเกิดความประทับใจ แต่ในการดําเนินงาน
ดังกล่าวจะต้องปรังปรุงตกแต่งสถานที่ทุก ๆ จุดทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา ทาง
งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ จึ งจําเป็นต้องจั ดทําโครงการขึ้นเพื่อให้มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย มีความสวยงาม
5.2 แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จํานวน 1 พื้นที่
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในปีงบประมาณ 2559 และชุมชนได้รับทราบ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2558
7.2 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2558
7.3 รายงานผลการดําเนินงาน เดือน ธันวาคม 2558

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 35,000 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาเยี่ยมชมสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับร้อยละ 80.00 %
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

ฝายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

โครงการที่ 1
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูทปี่ รึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
โครงการเสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแล ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษาขนาดเล็กให้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อยกระดับผู้เรียนให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกแผนก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกมีแฟ้มสะสมงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 ขออนุมัติโครงการ/เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 ประชุมคณะกรรมการ/เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ /เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.5 รายงานสรุปผลโครงการ /เดือน มิถุนายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ
เป็นเงิน - บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 2
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาสําหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นมากมาย เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวล้วน
แล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยกับวัยรุ่นซึ่งเป็นเด็กนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย จิตใจ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ อนามัย ค่านิยม และจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
นับวันจะยิ่งแก้ไขได้ยากมากขึ้น ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาสื่อลามก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ที่สําคัญได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวล และความหนักใจแก่ผู้ปกครองที่เกรงว่า
ลูกหลานของเขาจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ตามสภาพความเป็นจริง นักเรียนที่สามารถ
เรียนในสถานศึกษา นักเรียนส่วนหนึ่งจะพักอยู่ที่หอพักบ้านเพื่อน นอกจากสภาพแวดล้อมที่ขาด
ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทําให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้น ก่อนที่
ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจึงได้จัดทําโครงการประสานสัมพันธ์ ประชุมครู – ผู้ปกครอง และนักเรียนขึน้
เพื่อร่วมมือกันวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น
5.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษา มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น
5.3 เพื่ อ ผนึ ก กํ า ลั ง ในการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการป้ อ งกั น และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการแก้ไขปัญหา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู. (ปวส.) ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สํารวจข้อมูล /ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 จัดประชุม /เดือน ธันวาคม 2558/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 ดําเนินการ /เดือน ธันวาคม 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 สรุปประเมินผล /เดือน มกราคม 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท
8.1 วัสดุ – อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
จํานวนผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 3
โครงการ เยีย่ มบ้านศิษย์รกั
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูทปี่ รึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานยานยนต์ สาขางาน
ไฟฟ้ากําลังและสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ นั้น งานครูที่ปรึกษา เห็นควรจัดโครงการเยี่ยมบ้าน
ศิษย์รัก โดยครูที่ปรึกษาของทุกแผนกทุกชั้นปีออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจการดําเนินชีวิต สภาพครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้รู้จกั บ้านของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5.2 เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
5.3 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ทุกแผนก ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาเข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง
กับวิทยาลัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน มกราคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 ขออนุมัติโครงการ/เดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2559/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 ขออนุญาตดําเนินโครงการ /เดือน กุมภาพันธ์ 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินการตามโครงการ /เดือน มีนาคม ถึง เดือน กันยายน 2559 /บ้านพัก นร.นศ
7.5 สรุปประเมินผล/ เดือน มีนาคม 2559/ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ เป็นเงิน - บาท

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจ นักเรียน นักศึกษาและเกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 4.
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ ําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี และมาตรฐานที่ 3 และ
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน และตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 9 มีสติ
รู้คิด รู้ทํา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้อย่างมีคุณภาพสนองนโยบายของรัฐ
และของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสําเร็จของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จึงควรจัด
ปฐมนิเทศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทําความรู้จักกับผู้บริหาร บุคลากร
หน่วยงานของวิทยาลัย ฯ ทีต่ ้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
จํานวน 220 คน
6.1.2 นักศึกษาใหม่หลักสูตร ปวช, ปวส.ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ครั้ง/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และ
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติโครงการ /เดือน ตุลาคม 2558/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ /เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ /เดือน พฤษภาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.5 รายงานสรุปผลโครงการ /เดือน มิถุนายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 5,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุใช้สอย
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อ และใช้บริการจากบุคคลหรือหน่วยงานของวิทยาลัย
อย่างถูกต้อง นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 5
โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการ นร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ ําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี และตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 9 มีสติ รู้คดิ รู้ทํา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นัก เรีย น นัก ศึ ก ษา ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปวช., ปวส. และหลั กสู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
จากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและการก้าวเข้าสู่โลก
ของอาชีพหรือการทํางาน เช่น การหางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียน
นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทํางานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลือกเข้า ทํางานใน
สถานประกอบการต่อไป
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาหลักสูตรปวช. ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลือกเข้า ทํางานในสถาน
ประกอบการ
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน ตุลาคม 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ/เดือน ตุลาคม 2558/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/เดือน กุมภาพันธ์ 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ /เดือน กุมภาพันธ์ 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.5 รายงานสรุปผลโครงการ /เดือน มิถุนายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 10,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุใช้สอย
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง/ปี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบการประเมิน

โครงการที่ 6
โครงการ สํารวจผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 สอดคล้องและ
ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 9 มีสติ รู้คิด รู้ทํา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้สําเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้ได้
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สําเร็จการศึกษา
ตามนโยบายของ สอศ.ข้อ 6 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ด้านการจัดการศึกษาภายใต้หลักการ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกําหนด”
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจะได้ระบุข้อมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น
5.3 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
และนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
5.4 เพื่อนําข้อมูลมากําหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนํามา
ปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้ 80%
6.1.2 ติดตามข้อมูลการมีงานทําและศึกษาของนักศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความ
พอใจของสถานประกอบการด้านการจ้างแรงงานในสายอาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาและผู้มีงานทํา
6.2.2 นายจ้างและผู้ประกอบการพึงพอใจในลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาและมีงานทําในสถานประกอบการ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน มิถุนายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ /เดือน มิถุนายน 2559/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ/ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
- ค่าตอบแทน 2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อจะได้ระบุข้อมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีงานทํา
9.2 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
9.3 เพื่อนําข้อมูลมากําหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนํามา
ปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการ

โครงการที่ 7
โครงการ แนะแนวสัญจร ประจําปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพใน
การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกต้องและเป็นในทิศทางเดียวกันของ
วิทยาลัยฯ มีความจําเป็นและสําคัญที่สุดที่ทําให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
ตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้บคุ คลและประชาสัมพันธ์ทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดออกแนะแนวสัญจร จํานวน 10 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ ทราบแนวปฏิบัติในการ
รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง รู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน ตุลาคม 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ /เดือน ตุลาคม 2558/วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ /เดือน ธันวาคม 2558 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ/ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2559/พื้นที่จังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 30,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุใช้สอย
8.2 ค่าตอบแทน

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลโครงการ
10.2 แบบประเมินผลโครงการ

โครงการที่ 8
โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ ีต่อคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้
ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
ฝึ ก อาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปโดยมี ค วามหลากหลายในรายวิ ช าครอบคลุ ม ความต้ อ งการของ
ประชาชน วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
เพื่อให้ประชาชนนําความรู้ที่ได้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป
5.3 เพื่อให้ประชาชน นําความรู้ที่ได้ ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฝึกอบรม
จํานวน 5 ครั้ง/4 รายวิชา
6.1.2 ฝึกอบรมให้แก่เยาวชน จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ประชาชนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และมีชวี ิตเป็นอยู่ที่ขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน ตุลาคม 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติ /เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ขออนุญาตดําเนินโครงการ/เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ดําเนินโครงการ /เดือนพฤศจิกายน 2558เดือน กันยายน 2559 /พื้นที่จังหวัดยะลา
และจังหวัดใกล้เคียง
7.5 รายงานสรุปผลโครงการ /เดือน กันยายน 2559 /วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 30,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าตอบแทน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ประชาชนสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
10.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 9
โครงการ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ ีต่อคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้
ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดยะลา ดังนั้นทางจังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานศึกษาต่างๆ กํ าหนดจัดงานสมโภชหลักเมื องและงานกาชาด โดยมี กิจกรรม เช่น ขบวนแห่
วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา ออกร้านและแสดงนิทรรศการ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับ
หมายให้เข้าร่วมกิจกรรมตามมติสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม ฝึกอบรม 108 อาชีพ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การจําหน่ายผลผลิต เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
5.2 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดยะลา
5.3 เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 10 คน
6.1.3 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จํานวน 10 คน
6.1.4 ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมการออกร้านของวิทยาลัยฯ
จํานวน 100 คน
6.1.5 ฝึกอบรม 108 อาชีพ
จํานวน 4 วิชา
6.1.6 การสาธิต
จํานวน 3 วิชา
6.1.7 ฝึกอบรมให้แก่เยาวชน
จํานวน 150 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ประชาชนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และมีชวี ิตเป็นอยู่ที่ขึ้น

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ /เดือน พฤษภาคม 2559
7.2 พิจารณาอนุมัติ /เดือน พฤษภาคม 2559
7.3 ขออนุญาตดําเนินโครงการ/พฤษภาคม 2559
7.4 ดําเนินโครงการ /25 พฤษภาคม 2559 – 4 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศาลหลักเมือง
อ.เมือง จ.ยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 30,000 บาท ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าตอบแทน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีอนั ดีต่อกัน
9.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มขึ้น
9.3 ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในฝึกอบรม 108 อาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
10.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 10
โครงการ ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการ
ตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนพัฒนาส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ และได้นําวัฒนธรรมชาวตะวันตกมาใช้ในสังคมสมัยนี้
ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ลืมเหตุการณ์ที่สําคัญตามประวัติศาสตร์ชาติไทย และวันสําคัญอื่นๆ เพื่อ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสอนให้ชาวไทยระลึกถึง
บรรพบุรุษ เหตุการณ์ ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม
และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 30 คน
6.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 30 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 5 คน
6.1.4 นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกให้มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกยะลา
7.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 และ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.3 วันระลึกของรัชกาลที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.4 วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.5 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.6 วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 10,500 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช(ตกแต่งพวงมาลา) งบประมาณ 8,000 บาท
8.4.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งบประมาณ 500 บาท
8.4.3 วันระลึกของรัชกาลที่ 3(พานดอกไม้สด) งบประมาณ 500 บาท
8.4.4 วันจักรี (พานดอกไม้สด)
งบประมาณ 500 บาท
8.4.5 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พานดอกไม้สด)
งบประมาณ 500 บาท
8.4.6 วันฉัตรมงคล
งบประมาณ
- บาท
8.4.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งบประมาณ 500 บาท
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 11
โครงการ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลัย สารพัดช่ า งยะลา เปิด สอนหลักสู ต รระดั บประกาศนียบั ต รวิช าชี พ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับเยาวชน
ดั ง นั้ น งานกิ จ กรรมนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาเล็ ง เห็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง
จิตสํานึกของชาวไทยที่จะต้องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ประกอบด้วย กิจกรรม
วันเข้าพรรษาได้มีประเพณี หล่อเทียน ประเพณีสมโภชเทียน และการถวายเทียนพรรษา และ
ประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ที่เป็น
พุทธศาสนิกชน ด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาทําความดี และมีจิตใจที่
อ่อนโยน
5.3 เข้าร่วมประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทความคิด
5.4 เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตกแต่งกระทงใหญ่ จํานวน 1 กระทง
6.1.2 ตกแต่งต้นเทียนพรรษา จํานวน 1 ต้น
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ช่วยกันส่งเสริม
ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมตกแต่งกระทงใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ยะลา
7.3 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.3 กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
7.5 กิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ยะลา และวัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ 18,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,000 บาท ได้แก่
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 ตกแต่งกระทงใหญ่ งบประมาณ 10,000 บาท
8.4.2 ตกแต่งต้นเทียนพรรษา งบประมาณ 8,000 บาท
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ช่วยกันส่งเสริม
ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และมีจติ ใจอ่อนโยน เป็นคนดี
9.2 เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดและได้รับรางวัล
9.2 เข้าร่วมประกวดเทียนพรรษา ประเภทความคิดและได้รับรางวัล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 12
โครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม ตรงกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ยะลา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดยะลา และได้จัด
กิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้แสดงความเป็นผู้นํา กล้าแสดวออก ส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการบริการด้านการตัดผมชาย และมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่
มาร่วมกิจกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูบคุ ลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
5.2 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดยะลา
5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 20 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 10 คน
6.1.3 เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ จํานวน 100 คน
6.1.4 ร้านตัดผมชาย จํานวน 1 ร้าน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ เยาวชน
6.2.2 บริการตัดผมชายให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดกิจกรรมสันทนาการ วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลา
7.2 บริการตัดผมชาย วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 จัดกิจกรรมสันทนาการ งบประมาณ 8,000 บาท
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้อง ๆ เยาวชน
9.2 เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในการรับบริการตัดผมชาย
9.3 เยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในซุ้มวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้รับความรู้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 13
โครงการ การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ “สารพัดช่างยะลาเกมส์ 2016”
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรอม ข้อที่ 11 มี
ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้
เป็นคนดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ บ้ า นเมื อ งในห้ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยประสบปั ญ หามากมาย
ประกอบด้ ว ย การกระทํ า ผิ ด กฎหมาย ปั ญ หาอาชญากรรม การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การระบาดของ สิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กําหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กี ฬ าสี ส ร้ า งความปรองดอง สมานฉั น ท์ และความสามั ค คี ใ นรั้ ว วิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
ปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง และทําให้บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา มีความรักความสามัคคี และสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
5.3 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งและประโยชน์สุขของ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 60 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 150 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจรรมฯ ร้อยละ 60
6.2.2 ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
6.2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สร้างความปรองดองสมานฉันท์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์และกีฬาพื้นบ้าน เดือนสิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์และกีฬาพื้นบ้าน งบประมาณ 45,000 บาท
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
9.2 ครู บุคลากรทางาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สร้างความปรองดองสมานฉันท์และ
ได้รับความสนุกสนาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 14
โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเดือนรอมฎอน
ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมมุสลิม/คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้
เป็นคนดีและมีความสุข “แผนพัฒนาคุณธรรม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทําผิด
กฎหมาย มีปัญ หาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน การระบาดสิ่ งเสพติดและ
อบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสํานึก ศีลธรรมและคุณธรรม ในการนี้ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
และในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเดือนอัน
ประเสริฐ โดยเดือนนี้มุสลิมต้องถือศีลอด ฝึกความอดทนทางด้านร่างกายและจิตใจ ละเว้นความชั่ว
ลดละอบายมุขทั้งปวง จึงกําหนดจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับผู้นําชุมชน โต๊ะอีหม่าม ครู
และนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นําชุมชน
โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นแนวทางหลักในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมความสามัคคีให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5.4 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติเกิดความสงบสุขร่วมเย็น

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ และครูในเครือข่ายวิทยาลัยฯ จํานวน 130 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษาเครือข่ายในวิทยาลัยฯ
จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในความเป็นไทยที่จะต้อง
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีของสังคม
6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดําเนินชีวิตภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งของสังคม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559 ณ
หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 สํารวจหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
8.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.5 ดําเนินงานตามโครงการ
ร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอน
งบประมาณ 20,000 บาท
8.6 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นําชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นําไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์
9.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้นําชุมชน โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนหัวหน้าทุกภาคส่วน ได้
ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน และได้รับความรู้หลักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
9.3 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 15
โครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ตรงกั บ หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.
2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข
“แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วทั้งด้าน
กายภาพและชีวภาพซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ม นุษย์ทํ าลายป่า ตัดต้นไม้หรือเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทําให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ส่งผลต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกที่ดรี ัก
ธรรมชาติ
5.3 เพื่อต้องการปลูกต้นไม้ทดแทนที่สญ
ู เสียไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า
จํานวน 25 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมกิจกรรม จํานวน 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
ณ พื้นทีใ่ นจังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 สํารวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
8.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.5 ดําเนินงานตามโครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
8.6 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการ
ถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พลอดุ ลยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 16
โครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และกําหนดจัดทําโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา(เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานอวท.,คณะกรรมกรดําเนินงานลูกเสือวิสามัญ และ
คณะกรรมการชมรมต่างๆในสถานศึกษา) ซึ่งเป็นกิจกรรมขององค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมชมรมในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สมาชิก อวท. และสมาชิกลูกเสือวิสามัญ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการเลือกตั้ง
5.2 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท. และสมาชิก
ลูกเสือวิสามัญ
5.3 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก อวท. และสมาชิกลูกเสือวิสามัญ มีความสนใจและเข้าไปมีสว่ น
ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งสถานศึกษาและในสังคม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทุกสาขางาน จํานวน 100 คน
6.1.2 สมาชิกลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ลูกเสือวิสามัญและคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระชุดใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 รับสมัคร คณะกรรมการดําเนินงาน อวท. และคณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และ
คณะกรรมการชมรมอิสระชุดใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เดือนกันยายน 2559 ณ หอประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และคณะกรรมการชมรม
อิสระ ชุดใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เดือนกันยายน 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 รับสมัคร คณะกรรมการดําเนินงาน อวท. และคณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ
และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระชุดใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เดือนกันยายน 2559
ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8.4.2 เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และคณะกรรมการชมรม
วิชาชีพ/ชมรมอิสระชุดใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
วิทยาลั ยสารพั ดช่างยะลา มีคณะกรรมการดําเนิ นงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยคณะกรรมการลูกเสือวิสามัญ และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระ ประจําปี
การศึกษา 2560
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 17
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นํา
ประจําปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อที่ 10 รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจําหน่าย และพร้อม
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคน
ดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กําหนดจัด
กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การพูดในที่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําของนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําให้กับสมาชิก อวท. ให้กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าทํา
5.2 เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับสมาชิก อวท.
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทุกสาขางาน จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผู้นําสูง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 อบรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้นํา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ 1,500 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าตอบแทน
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ (อบรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่
ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นํา)
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
กล้าพูด กล้าทํา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้
9.2 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิก อวท. เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 18
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพฯ ประจําปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรม นร. นศ.
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4
ใฝ่ ห าความรู้ หมั่ น ศึ ก ษาเล่ า เรีย นทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มและสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กําหนดจัด
กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน จึงจัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อ
สร้างความเข้าใจด้านการทํางานของ อวท. มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สมาชิก อวท. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ทุกสาขางาน จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ฯ และสมาชิ ก อวท. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
งบประมาณ
เป็นเงิน - บาท
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ (ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่)
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 19
โครงการ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้
ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา กําหนดจัด
กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน จึงจัดทําโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยและเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ข องสมาชิ ก องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2559
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ
จํานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ใหม่ๆ และ
หลากหลาย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 30 กันยายน 2559 ณ ทั้งในและต่างประเทศ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ 50,000 บาท
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานตามโครงการ (โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและ
เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ)
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ใหม่ๆ และได้รับความรู้จากสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทั้ง
ในและต่างประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 20
โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ/
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผน
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น
วันต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งยะลา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เล็ ง เห็ น
ความสําคัญในด้านยาเสพติด จึงกําหนดให้มีการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน
ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด สากล เพราะภั ย ของยาเสพติ ด ร้ า ยแรง เป็ น สิ่ ง ทํ า ลายอนาคตของเยาวชน
ครอบครัว และความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้โทษภัยของยาเสพติด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5.3 เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ไม่ให้เข้ามาในสถาบันการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า
จํานวน 20 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากําลัง เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมากขึ้น
6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
6.2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ
เป็นเงิน - บาท
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าใจภัยของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 21
โครงการ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใน
การบริหารความเสี่ยง ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และ
จิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสังคมไทยปัจจุบันทั้งชาย หญิง ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ กําลังถูก
คุกคามอยากหนักด้วยสื่อลามกอนาจาร สังคมการพนันและการทะเลาะวิวาทอีกทั้งการมอมเมาสาร
เสพติด ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยมานาน ดั้งนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นปัญหาด้านสังคม จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดขึ้นให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่
เปรียบเสมือนรั่วของประเทศ ถ้ามีนักเรียน นักศึกษา บางกลุ่มหรือบุคลากรภายในสถานศึกษา หลงใน
สิ่งอบายมุขหรือยาเสพติด อาจเป็นปัญหาด้านสังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา
5.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
5.4 เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
5.5 เพื่อสนองตอบและสนับสนุนนโยบายของกรมอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 63 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา สาขางานวิชาชีพยานยนต์ สาขางานวิชาชีพไฟฟ้ากําลัง
สาขางานวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานวิชาชีพการบัญชี จํานวน 4 สาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และร่วมรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ตรวจสารเสพติดให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30กันยายน 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการตรวจสารเสพติดให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด
งบประมาณ 5,000 บาท
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าใจภัยของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไม่ติดยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท
9.3 ครู และบุคลากร มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีพลานามัยที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
9.4 นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนที่ดี มีพลานามัยที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
9.5 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นสถานศึกษาปลอดภัยด้านยาเสพติด และสิ่งอบายมุข
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 22
โครงการ รําลึกพระคุณครูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพใน
การปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอันมี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็น ประมุข และทะนุบํ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ตรงกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรม
โครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูหรือวันระลึกพระคุณครู ล้วนเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียน นักศึกษา
ควรยึดถือและปฏิบัติต่อคุณครูของเรา ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม
รําลึกพระคุณครูควบคู่กับการทําพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและศรัทธาในอาชีพครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และตอบแทนพระคุณครู
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเคารพ ศรัทธาและมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
5.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 63 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาร่วมกิจกรรม ไม่ต่ํากว่า จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู กับศิษย์ และมี
คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวทีมากขึ้น

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมรําลึกพระคุณครู วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา
7.2 กิจกรรมสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าตอบแทน
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 กิจกรรมรําลึกพระคุณครู
8.4.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับศิษย์มากขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ในด้านความกตัญญูมากขึ้น
9.3 ได้ทําบุญวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทํางาน
9.4 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 23
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ตรงกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในสังคมไทย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
จนอาจกล่าวได้ว่า จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมไทยเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ การ
ทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหารุนแรงของประเทศ เป็นปัญหาเชิงระบบที่การแก้ไขจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปัญหา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น จึง
จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสํานึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอนและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น
5.3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เกิดความสํานึกที่
จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในเรื่อง
ความชื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย
5.4 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในการสร้างวิทยาลัยฯให้สะอาด

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 30 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับการปลูกฝังค่านิยม
และทัศนคตินาํ หลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ชีวิตประจําวัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2559 ณ พื้นที่ในจังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าตอบแทน
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เป็นผู้มีระเบียบวินัย จิตธารณะ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันและขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นได้อย่างแท้จริง
9.2 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.5 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 24
โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ตรงกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการ
ตามแผนกิจ กรรมหลั ก การพั ฒนาสมาชิ ก ให้เป็ นคนดีแ ละมี ความสุข “แผนส่ งเสริมการอนุรัก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม และในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งขณะนี้เยาวชนเราส่วนใหญ่
กําลังแสวงหาความสุข ความสะดวกสบายให้กับตนเองเป็นอย่างยิ่ง โดยที่เขาไม่ได้มองสังคมรอบข้าง
ว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกฯ เกิดความ
สํานึกในความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสาธารณประโยชน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือ
วิสามัญ เกิดความสํานึกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ ชุมชน ท้องถิ่น
5.2 เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ค รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน นั กศึกษา และชมรมลู กเสือ
วิสามัญ นําความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการสังคมให้อย่าง
เหมาะสม
5.3 เพื่อให้มีความรัก ปรองดอง สมานฉันท์และความสามัคคีของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า
จํานวน 10 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมกิจกรรม จํานวน 40 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ ได้
ร่วมพัฒนาสังคม สร้างสิ่งทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ และบํารุงรักษา
6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ
มีการทํางานเป็นทีมและความสามัคคี
6.2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ
มีทัศนคติรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558 - 30 กันยายน 2559 ณ พื้นทีใ่ นจังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 สํารวจพื้นที่ในการพัฒนา
8.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.5 ดําเนินงานกิจกรรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา งบประมาณ 3,๐๐๐ บาท
8.6 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญเกิดความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและบริการสังคม
9.2 ปลูกฝังทัศนคติให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและชมรมลูกเสือ
วิสามัญ
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
9.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชมรมลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 25
โครงการ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพใน
การปลุกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 12 คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก
การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข “แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การ
สหประชาชาติได้กําหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกําหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ และควรเป็นแบบอย่างทั้งด้านการศึกษา เล่าเรียน การเสียสละตนเองเพื่อสังคม
ดํ า รงตนอยู่ ใ นศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมอั น ดี ง าม กล้ า แสดงออกในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศชาติในวันข้างหน้า เพราะขณะนี้มีปัญหาสังคมมากมาย และส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สติปัญ ญา และค่านิ ยมรวมทั้งคุณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มที่จะเสื่อมลง ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดทําโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้เป็นบุคลที่มีคุณภาพ ของสังคมในอนาคต และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า จํานวน 10 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมกิจกรรม จํานวน 40 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสุข ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30
กันยายน 2559 ณ พื้นทีใ่ นจังหวัดยะลา และพื้นที่ต่างจังหวัด
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 สํารวจพื้นที่ในการพัฒนา
8.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.5 ดําเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมในชุมชน งบประมาณ 5,๐๐๐ บาท
8.6 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและบริการสังคม
9.2 ปลูกฝังทัศนคติให้ นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
9.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 26
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูป
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่สถานศึกษา สังคม ชุม ชน กิจกรรมต่างๆ ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมลูกเสือ ฯลฯ ดังนั้น
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงมีความจําเป็นขออนุญาตซื้อกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในการดําเนินการ
บันทึกภาพกิจกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการดําเนินการบันทึกภาพกิจกรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
5.2 เพื่อมีกล้องถ่ายรูปเป็นของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
มีกล้องถ่ายรูปในการบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของงานกิจกรรมนักเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบเงินบํารุงการศึกษา เป็นเงิน 14,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
8.3 ดําเนินการซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
มีกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานกิจกรรมนักเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.2 รายงานผลการซื้อกล้องถ่ายรูป

โครงการที่ 27
โครงการ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย (กิจกรรมโต้วาทีเป็นภาษาไทย)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ”
ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก
การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ” กําหนดการ
จัดทําโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้อกับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญในการพูด
5.2 เพื่อฝึกมารยาทการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี
5.3 เพื่อฝึกทักษะการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปญ
ั หา
5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รถู้ ึงหลักและวิธีการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ทีมนักเรียน นักศึกษา จํานวน 4 ทีม
6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีความชํานาญในการพูด มีทักษะการใช้ปฏิภาณไหว
พริบในการแก้ปัญหา และได้รู้ถึงหลักและวิธีการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมโต้วาทีเป็นภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน
เป็นเงิน - บาท
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
9.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
9.3 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
9.4 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

มีความชํานาญในการพูด
มารยาทการเป็นผู้พูด และผู้ฟัง
มีทักษะการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา
รู้ถึงหลักและวิธีการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.4 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 28
โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ งทางตรง ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผน
กิจ กรรมหลั ก การพั ฒ นาสมาชิก ให้ เ ป็น คนเก่ง “แผนพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ”
และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก การพัฒนา
สมาชิกให้เป็นคนเก่ง “แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” กําหนดการจัดทําโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้สอดคล้อกับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนําวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
5.3 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการนําวัสดุใช้แล้วมาทําให้เกิด
ประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และชั้นปวส. จํานวน 6 ชิน้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนรู้จักนําวัสดุเหลือใช้ไปดัดแปลง
6.2.2 เกิดจิตสํานึกและมีสว่ นร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
6.2.3 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30
กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าใช้สอย 5,000 บาท ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําวัสดุเหลือ
ใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
9.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีจติ สํานึกความรับผิดชอบในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ
10.4 สังเกตพฤติกรรม

โครงการที่ 29
โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ และ
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม สอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้อาชีวศึกษาภาคทุกภาค จั ด
ประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น
ได้นําเสนอผลงานทางวิชาการและหน่วย อวท. ที่ไม่ผ่านการประเมินก็สามารถศึกษาหาแนวทางเพื่อ
ไปปรับปรุงด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเสริมทักษะการทํางานและการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
5.2 เพื่อเสร้างเสริมทักษะการเป็นภาวะผู้นํา
5.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการทํางานเกี่ยวการดําเนินงานด้านอวท. ระหว่าง
นักเรียน นักศึกษาต่างวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยอวท. พัฒนาศักยภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร จํานวน 2 คน
6.1.2 หัวหน้างานกิจกรรมนร. นศ./ครูที่ปรึกษา จํานวน 2 คน
6.1.3 คณะกรรมการดําเนินงาน อวท. จํานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพและสร้างเสริมทักษะความ
เป็นผู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งในปัจจุบนั และอนาคตได้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ ที่ 26
ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 2558
7.2 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25
ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน 10,000 บาท
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานตามโครงการ
8.3.1 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
8.3.2 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คณะกรรมการดําเนินงานอวท. มีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านอวท. มากขึ้น
9.2 คณะกรรมการดําเนินงานอวท. ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธไมตรีกับสมาชิกต่างวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 30
โครงการ จัดทําข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ได้มีมติ
เห็นชอบในการกําหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ทุกภาคและระดับชาติ และกําหนดการประเมินองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ในปีการศึกษา 2558 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทําโครงการเตรียมรับ
คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
5.2 เพื่อเสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการประเมินกับคณะกรรมการดําเนินงาน อวท.
5.3 เพื่อจัดเตรียมสํานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยพร้อมเตรียมรับการประเมิน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
เข้ารับการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ เดือนพฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 จัดนิทรรศการ เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
8.4.2 จัดนิทรรศการ
8.4.3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
สํานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผ่านการ
ประเมินได้รับรางวัล และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน อวท. มากขึน้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 31
โครงการ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ และระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพใน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 11 มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา และข้อ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริม
ความเป็นผู้นําแก่นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมความเป็นผูน้ ําแก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมความเป็นนักกีฬา สุขภาพแข็งแรง
5.3 เพื่อส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
5.4 เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในนาม อศจ.ยะลา
5.5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้ควบคุม
จํานวน 1 คน
6.1.2 พนักงานขับรถยนต์
จํานวน 1 คน
6.1.3 นักกีฬา
จํานวน 1 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นตัวแทนระดับ อศจ.ยะลา และได้รับคัดเลือก
เป็นนักกีฬาระดับภาค ภาคใต้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 คัดเลือกนักกีฬาในระดับ อศจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
ณ พื้นทีใ่ นจังหวัดยะลา
7.2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559 ณ จังหวัดตรัง
7.3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานตามโครงการ
8.3.1 คัดเลือกนักกีฬาในระดับอศจ.ยะลา
8.3.2 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้
8.3.3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
9.2 นักเรียน นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ
9.3 นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนในระดับ อศจ.ยะลา และเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับภาคใต้
9.4 นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนในระดับภาค ภาคใต้และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
9.5 นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนในระดับชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 32
โครงการ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 และตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา ได้ดําเนินการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชาติ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของ
หลักสูตรรวมทั้งเพิ่มความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร
5.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมูค่ ณะ
5.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น
5.4 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี ึ้น
5.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ จํานวน 1 คน
6.1.2 ลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 8 คน
6.1.3 พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กําหนด
6.2.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
6.2.3 ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนําความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
6.2.4 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 30 กันยายน 2559 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 7,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานกิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กําหนด
9.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
9.3 ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนําความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
9.4 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 33
โครงการ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งใน
หลักสูตรมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและต้องเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือวิสามัญ ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กําหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกลและการ
อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจําปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างกลุ่มนักเรียนตัวอย่างในด้าน
บริการ การบําเพ็ญประโยชน์ การฝึกอบรมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และมีคุณธรรมทางด้าน
ต่างๆ รวมทั้งเพิ่มความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร
5.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมูค่ ณะ
5.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น
5.4 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี ึ้น
5.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้อํานวยการกองลูกเสือ
จํานวน 1 คน
6.1.2 รองผู้อาํ นวยการกอง
จํานวน 1 คน
6.1.3 ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 17 คน
6.1.4 ลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญมีความรูแ้ ละทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กําหนด
6.2.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
6.2.3 ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนําความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
6.2.4 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ระดับสถานศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ณ พื้นทีใ่ นจังหวัดยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กําหนด
9.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
9.3 ลูกเสือวิสามัญทุกคนสามารถนําความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
9.4 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 34
โครงการ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจําปี 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพใน
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และตรงกับค่านิยม
12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กําหนดให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้ลูกเสือวิสามัญมีความรักชาติ ศาสนา พะมหากษัตริย์
5.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จํานวน 2 คน
6.1.2 ลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 2 หมู่
6.1.3 พวงมาลา
จํานวน 1 พวง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตร
ที่กําหนด
6.2.2 ลูกเสือวิสามัญทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าวัสดุ
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานกิจกรรมเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า งบประมาณ 1,500 บาท
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ
ถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมระลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 35
โครงการ พัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบือ้ งต้น (B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา และตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งทางราชการ และ
เอกชนตลอดจนบุ ค คลทุ ก สาขาอาชี พ ด้ ว ย คื อ ช่ ว ยพั ฒ นาเยาวชน ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา มีศีลธรรมเป็นคนดีของ ประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากนี้ยังสร้างระเบียบวินัย และ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนดนโยบายหลั ก ให้
สถานศึกษานํากิจกรรมลูกเสือใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให้
เป็นพลเมืองดี โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือให้มากขึ้น และต้องแสวงหาประสบการณ์ให้กับตนเองเพื่อนําไปใช้
พัฒนาเด็ก ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญ ขั้น
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น (B.T.C.) และขั้ น ความรู้ ชั้ น สู ง (A.T.C) เพื่ อ พั ฒ นาผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีศักยภาพด้านการเป็นผู้นําในการฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุตามอุดมการณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือวิสามัญเข้าใจจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการ
ฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางสํานักงานลูกเสือโลก และบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
5.2 เพื่อให้ผู้ฝกึ อบรม สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารในกองลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1 ครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถจัดการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือวิสามัญ และพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เข้าร่วมฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ตั้งแต่วันที่
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากประมาณ งบดําเนินงาน
เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
8.3 ดําเนินงานตามเข้าร่วมฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
8.4 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้
9.2 เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
9.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการดําเนินการไป
พัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้มาจัดกระบวนการเรียน การสอนวิชาลูกเสือได้
อย่างถูกต้องตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคําสั่งไปราชการ
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 36
โครงการ พัฒนาสํานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งทางราชการ และ
เอกชนตลอดจนบุ ค คลทุ ก สาขาอาชี พ ด้ ว ย คื อ ช่ ว ยพั ฒ นาเยาวชน ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา มีศีลธรรมเป็นคนดีของสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีความรับผิดชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากนี้ยังสร้างระเบียบวินัย และ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนดนโยบายหลั ก ให้
สถานศึกษานํากิจกรรมลูกเสือใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบและพัฒนาเยาวชนให้
เป็นพลเมืองดี ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการจัดการเรียน การสอน ในวิชาลูกเสือ และ
เพื่อให้เป็นไปตามประเมินกองลูกเสือวิสามัญ จึงมีความจําเป็นต้องมีคูหาลูกเสือ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดสํานักงานลูกเสือ ให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยกองลูกเสือวิสามัญ
5.2 สมาชิกลูกเสือวิสามัญ มีสํานักงานในการทํากิจกรรมร่วมกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
วัสดุ – อุปกรณ์ ในด้านการจัดสภาพทั่วไปของกองลูกเสือ จํานวน 1 คูหา
6.2 เชิงคุณภาพ
มีสํานักงานกองลูกเสือวิสามัญ ถูกต้องตามระเบียบการประเมินกองลูกเสือวิสามัญและ
สามารถให้สมาชิกลูกเสือวิสามัญมีสํานักงานใช้ในการทํางานด้านลูกเสือวิสามัญอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
คูหาลูกเสือที่ถกู ต้องตามระเบียบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าครุภัณฑ์
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 สํารวจพื้นที่จัดทําคูหาลูกเสือ
8.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.5 ดําเนินงานกิจกรรมคูหาลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8.6 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สมาชิกลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีสํานักงานที่ใช้ในการทํางาน
9.2 มีสํานักงานลูกเสือวิสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 รายงานผลการจัดทําคูหาลูกเสือ

โครงการที่ 37
โครงการ จัดทําข้อมูลและเตรียมรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจําปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ชมรมลูกเสือวิสามัญ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญ พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้มีการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
และต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
5.2 เพื่อเสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการประเมินกับคณะกรรมการดําเนินงาน
5.3 เพื่อจัดเตรียมสํานักงานกองลูกเสือพร้อมเตรียมรับการประเมิน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
เข้ารับการประเมินกองลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
6.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30
กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินกองลูกเสือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
8.1 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามโครงการ
8.4.1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
8.4.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
สํานักงานกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ผ่านการประเมินได้รับรางวัล
และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานลูกเสือวิสามัญมากขึน้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ

โครงการที่ 1
โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับประกันภายคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวบางชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ในเรื่อง
การจัดทําข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการขนาดตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และถ้องถิ่น
ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา และตรวจสอบ ควบคุมการใช้งบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และดําเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษา และการวิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนงาน และโครงการการใช้ เ งิ น
งบประมาณ และประสานให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในสถานศึ ก ษา และ
ภายนอกสถานศึกษาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน
จึงต้องดําเนินการโดยทุกฝ่ายต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดทํากิจกรรม เพื่อให้การบริหาร
แผนงาน/โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําแผน และผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.2 เพื่อจัดทําแผนระยะต่าง ๆ ของสถานศึกษา
5.3 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อจัดทําแบบฟอร์มต้องใช้ประกอบการทําเอกสารต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ฉบับ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีแผนปฏิบัติการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมงบการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2.2 บุคลากรได้รับความรู้ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน/กันยายน 2558
7.2 อนุญาตดําเนินโครงการ/ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ/ตุลาคม 2558
7.4 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/ตุลาคม 2558
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 6,000 บาท
8.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
8.2 ค่าจ้างเข้าเล่มแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแผนงาน/โครงการ ใช้ในการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9.2 บุคลากรมีความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 2
โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ทั้ง
ระบบ ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย (2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งได้กําหนดกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้
กํา หนดมาตรฐานและตั วบ่ ง ชี้ สํ า หรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษารอบสี่ ซึ่ ง จะ
ดําเนินการประเมินสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในช่วง พ.ศ. 2559 2563 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่ อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านการอาชีวศึกษา และการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงจัดให้มีโครงการขึ้น เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.2 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน/ ภายนอก สถานศึกษา

5.3 เพื่อนําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการทํารายงานการประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน
6.1.2 คณะครู – เจ้าหน้าที่ จํานวน 58 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.2.2 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีความเข้าใจ และทํารายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง
6.2.3 วิทยาลัยฯ มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที 1 -2 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 สรุปผลการดําเนินงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 28,400 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าอาหารกลางวัน
8.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.4 ค่าเอกสาร
8.5 ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน และจะต้องร่วมมือกันดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ให้ได้
9.2 เกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ และสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ. ได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สอบถามครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
10.2 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 3
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถึงปรากฏการณ์ทุกอย่างในกระบวนการ
เรียนการสอนของครูเพื่อทําความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา และเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเสาะแสวงหาความจริง ที่ดําเนินงานในเชิงสะสมของครู ภายใน
บริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน โดยได้ผลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อครูและนักศึกษา
โดยการร่วมมือกันในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครู
ลักษณะของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย และผูบ้ ริโภคผลการวิจัย นําผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วจะพัฒนาข้อความรู้ที่ได้นั้นต่อไปให้มีความถูกต้องเป็น
สากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาของครู
ให้มีคุณภาพยิง่ ๆ ขึ้นไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน
5.2 เพื่อให้ครูในวิทยาลัยสยามมีงานวิจัยในชั้นเรียน
5.3 เพื่อให้ครูสามารถนําเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนได้
5.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นในวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ครูทุกแผนกวิชา/สาขางาน และนักวิชาการที่สนใจ จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จํานวนร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรม ที่ได้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
6.2.2 จํานวนร้อยละของรายวิชา ที่ได้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
6.2.3 ความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียนที่หลากหลายในระดับปวช. ปวส. ระยะสั้น
7.2 แบ่งกลุ่มผู้อบรมเพื่อการลงมือฝึกปฏิบัติ โดยจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
7.3 ให้ครูผู้เข้ารับการอบรม นําเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติของครูผู้เข้ารับการอบรม ไปเขียนโครงการวิจัยคนละ 1 โครงการ
7.4 ให้ผู้เข้าอบรมนําเสนอโครงการวิจัยของตนเอง โดยมีคณะกรรมการที่ผู้อํานวยการ
แต่งตั้งเข้าร่วมฟัง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นําเสนองโครงการวิจัย
ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วให้นําโครงการไปยื่นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของ
วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยต่อไป
7.5 ประเมินผลงานของครูผู้เข้ารับการอบรมระยะเวลาดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 45,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการดําเนินโครงการ
8.2 ค่าวิทยากรในการให้ความรู้
8.3 ค่าดําเนินการ วัสดุ อุปกรณ์ ทําวิจัยของครูแต่ละคน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1. ครูที่เข้าอบรมสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาที่สอนได้
9.2 ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียน
และนักศึกษา
9.3 ครูเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยด้านการวิจัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จํานวนครูผู้ผ่านการอบรม และจํานวนร้อยละของรายวิชาที่ได้มีการยื่นเสนอขอทุน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/โครงการวิจัยในชั้นเรียน
10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

โครงการที่ 4
โครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพื้นที่พิเศษมัก
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบ่อยครั้ง ประกอบกับวิทยาลัยมีตึกเรียนเป็นบริเวณที่มีนักเรียน ประชาชน
ทั่วไปเป็นจํานวนมากและหลากหลายพฤติกรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญยิ่งสําหรับนักเรียน ทรัพย์สิน อาคารเรียน รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการดูแลป้องกันอย่างทั่วถึง วิทยาลัยจึงจัดทําโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถใช้
งานได้อย่างทั่วบริเวณตามจุดสําคัญๆ ของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีระบบตรวจตราความปลอดภัยในทรัพย์สินตามอาคารเรียนอย่างทั่วถึง
5.2 เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยกับชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
จํานวน 50 คน
6.1.2 บุคลากรของวิทยาลัย
จํานวน 62 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ค รบทั้ ง หมดทั่ ว ทุ ก จุ ด บริ เ วณ
วิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2558 เดือน พฤศจิกายน– ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
8.1ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.2 แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
8.4 ดําเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ
8.5 รายงานผลการดําเนินงาน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีระบบข้อมูลสารสนเทศคลอบคลุมพื้นที่วิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
10.2 ดําเนินการตามปฏิทิน
10.3 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบความปลอดภัยของ cctv
10.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้สถานศึกษาทราบ

โครงการที่ 5
โครงการ ส่งเสริมงานวิจัยนโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ที่
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งปะดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพครูในด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และครูต้องทํากิจกรรม 7 กิจกรรม คือ 1) การ
วิเคราะห์สูตร 2) การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
4)การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน 5) การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ 6) การใช้ผลการประเมิน เพื่อแก้ไข
ปรังปรุงและพัฒนาการผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา โดยงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เล้งเห็นและตระหนักถึง ความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับรู้เทคนิคและวิธีการทําวิจัยที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และ
ตรงตามหลักเกณฑ์ของงานวิจัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ และวิธีวิทยาการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ประเมินที่กําหนดไว้
5.2 เพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถอธิบาย และลงมือปฏิบัติการวิจัยตามกรอบประเด็นได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงประเด็นที่กําหนดไว้
5.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนํามาปรับใช้งานอาชีพและเป็นเอกสารเพื่อประกอบในงานประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ครูทุกแผนกวิชา/สาขางานของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาและนักวิชาการที่สนใจ
จํานวน 24 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอน ในวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความรู้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 90

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทําวิจัย ที่หลากหลายในระดับปวช. ปวส. ระยะสั้น
7.2 แบ่งกลุ่มผู้อบรมเพื่อการลงมือฝึกปฏิบัติ โดยจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
7.3 ให้ครูผู้เข้ารับการอบรม นําเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติของครูผู้เข้ารับการอบรม ไปเขียนโครงการวิจัยคนละ 1 โครงการ
7.4 ให้ผู้เข้าอบรมนําเสนอโครงการวิจัยของตนเอง โดยมี คณะกรรมการที่ผู้อํานวยการ
แต่งตั้งเข้าร่วมฟัง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผูน้ ําเสนองโครงการวิจัย
ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วให้นําโครงการไปยื่นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของ
วิทยาลัย เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยต่อไป เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ณ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.5 ประเมินผลงานของครูผู้เข้ารับการอบรม
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
8.1 ค่าวิทยากรในการให้ความรู้
8.3 ค่าดําเนินการ วัสดุ อุปกรณ์
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูที่เข้าอบรมสามารถได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
9.2 ครูผู้สอนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ เดี่ยวกับรูปแบบการวิจัย
9.3 ครุผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จํานวนครูผู้ผ่านการอบรม และจํานวนร้อยละของรายวิชาที่ได้มีการยื่นเสนอขอทุน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

โครงการที่ 6
โครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และผลงานวิจัยสู่ชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ที่
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งปะดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เป็นนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถนําไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้องการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาจัดทําและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัยเขาสู่ชุมชน
5.2 เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ
5.3 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
5.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขางานยานยนต์ มีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.2 สาขางานไฟฟ้ากําลังมีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.4 สาขางานบัญชี
จํานวน 1 ชิน้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะประสบการณ์และการแก้ปัญหา การทํางาน
เป็นทีม อันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการทําโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และนวัตกรรมจริง
6.2.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นจากนักเรียน
นักศึกษาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์จริง และสามารถลงเผยแพร่ในระดับชุมชน

7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการรองรับการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา
7.2 จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา เดือน ธันวาคม 2558 –
เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 รายงานผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมจัดทําผลงานวิจัยเผยแพร่ชุมชน
7.4 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
7.5 รายงานผลการดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาร งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- จัดอบรมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษามีการจัดทําและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยสู่ชุมชนมากขึ้น
9.2 มีการนําผลการจัดทํา และเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยสู่ชมชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ตรวจ ติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ
10.2. ติดตามประเมินผลหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการที่ 7
โครงการ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ที่
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งปะดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้การ
สร้างความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงได้จัดทํา
โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและให้กําลังใจครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาในการทํางานวิจัย และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้องการส่งเสริมให้กําลังใจครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาจัดทําวิจัย และสิ่งประดิษฐ์
5.2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขางานยานยนต์ มีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.2 สาขางานไฟฟ้ากําลังมีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จํานวน 1 ชิน้
6.1.4 สาขางานบัญชี
จํานวน 1 ชิน้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะประสบการณ์และการแก้ปัญหา การทํางาน
เป็นทีม อันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการทําโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และนวัตกรรมจริง
6.2.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นจากนักเรียน
นักศึกษาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์จริง และสามารถลงเผยแพร่ในระดับชุมชน

7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการรองรับการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา
7.2 จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา เดือน ธันวาคม 2558 –
เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 รายงานผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมจัดทําผลงานวิจัยเผยแพร่ชุมชน
7.4 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
7.5 รายงานผลการดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
- จัดอบรมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษามีการจัดทําและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
9.2 มีการนําผลการจัดทํา และเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยสู่ชมชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ตรวจ ติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการ
10.2. ติดตามประเมินผลหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการที่ 8
โครงการ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระกับ
คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และการประกอบธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ
2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษานําไปสู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ซึ่งอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา กําหนดเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เพื่อติดตามผลโครงการฯ
ดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
เพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา
จํานวน 75 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้ารับการประเมิน ติดตาม
ผล และพัฒนาร้อยละ 80
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 อนุมัติโครงการ
/ ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.2 ดําเนินงานโครงการ / ตุลาคม 58 – กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.3 สรุปผลโครงการ / สิงหาคม 59 - กันยายน 59 / วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 16,500 บาท
8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.2 ค่าอาหารกลางวัน
8.3 ค่าของที่ระลึก
8.4 ค่าวัสดุ
8.5 ค่าไวนิล
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้รับการประเมินผล และพัฒนา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 9
โครงการ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4.1 ตับ่งชี้ที่ 4.1 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัย
เพื่อดําเนินโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงาน
ทําและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวสามารถนําประสบการณ์ประกอบอาชีพเสริมและสร้าง
อาชีพให้กับตัวเองได้
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทําและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
5.2 เพื่อฝึกการทํางานร่วมกันเป็นทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแบ่งงาน หน้าที่
รับผิดชอบ
5.3 เป็นอาชีพเสริมและสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้
5.4 เพื่อเป็นการบริการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความชํานาญด้านทักษะ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน พฤศจิกายน 2558
7.2 ดําเนินงานโครงการ
เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559
7.3 สรุปรายงานผลโครงการ เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก เงินอุดหนุน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ 103,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.3 ค่าใช้สอย
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทําและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการสร้างวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ในระยะยาวและเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้รักการทํางานต่อไป
9.2 เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 10
โครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ กับวิท ยาลัยเพื่อ
ดําเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทําและ
เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวสามารถนําประสบการณ์ประกอบอาชีพเสริมและสร้างอาชีพ
ให้กับตัวเองได้
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีงานทําและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
5.2 เพื่อฝึกการทํางานร่วมกันเป็นทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบ
5.3 เป็นอาชีพเสริมและสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้
5.4 เพื่อการบริหารเวลาได้ เพื่อไม่ให้กระทบกิจกรรมทั้งหลายเหล่านั้น
5.5 เพื่อเป็นการบริการและประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
1.1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะ
1.2 โครงการอบรมแผนธุรกิจ
1.3 โครงการศึกษาดูงาน
1.4 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
6.2.2 นักศึกษามีความชํานาญด้านทักษะและเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ เดือน เมษายน –พฤษภาคม 2559
7.2 ดําเนินงานโครงการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2559
7.3 สรุปรายงานผลโครงการ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก รายจ่ายอื่น ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
8.1 โครงการปรับปรุงห้อง
8.2 โครงการอบรมแผนธุรกิจ
8.3 โครงการศึกษาดูงาน
8.4 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานทําและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการสร้างวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ในระยะยาวและเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้รักการทํางานต่อไป
9.2 เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
9.3 นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 11
โครงการ จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน พ.ศ. 2559
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 , 8 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 , 8.1 และ 8.4
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ กํ า หนดให้ มี โ ครงการจั ด ศู น ย์
ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน พ.ศ. 2557ซึ่งเป็นการดําเนิน
โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 ในการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทํา ผู้ถูก
เลิกจ้างงาน ผู้ที่กําลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อ
ยอดความรู้และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้
โดยที่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามพร้ อ มและ
เป้าหมายชัดเจนที่จะสนับสนุนและดําเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในการจัดสอนอาชีพโดยสนองความต้องการในชุมชน สังคม เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ไปฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนและฝึกฝนความชํานาญ ทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพ
ที่ยั่งยืน อันจะนําพาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และ
ช่วยส่งเสริมการมีคุณธรรมอันดี เกิดความสมดุลแลยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทํา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่กําลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาที่
ยังไม่มีงานทํา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทํา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่กําลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้มีความรู้
และประสบการณ์ จนเกิ ดทั ก ษะความชํ านาญเฉพาะทางในวิ ชาชี พต่ างๆ เพื่ อสร้ างรายได้ ใ ห้กั บ
ครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนได้
5.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน
5.4
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชนได้
6.1.2 จํานวนประชาชนที่ไม่มีงานทํา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ที่กําลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างน้อยสถานศึกษาละ 25
คน ได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนัด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสมารถให้บิการข้อมูลด้านอาชีพและเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชานได้
6.2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิด
ทักษะความชํานาญ สามารถนําองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยืน
6.2.3 ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับตนเองไม่เป็นภาระกับครบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่ดี
ให้กับชุมชนตามนโยบายขอรัฐ
6.2.4 ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ เดือน เมษายน –พฤษภาคม 2559
7.2 ดําเนินงานโครงการ เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2559
7.3 สรุปรายงานผลโครงการเดือน สิงหาคม – กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบรายจ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 60,000 บาท
8.1 กิจกรรมที่ 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ
8.2 กิจกรรมที่ 2.โครงการอบรมแผนธุรกิจ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิดทักษะ
ความชํานาญ สามารถนําองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยืน
9.2 ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับตนเองไม่เป็นภาระกับครบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่ดี
ให้กับชุมชนตามนโยบายขอรัฐ
9.3 ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามวามถนัดอย่างเชื่อมั่นทําให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 12
โครงการ พัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย จํานวน 7 งาน ซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาให้มีการทํางานที่สอดคล้อง สนับสนุนกันในฝ่าย มีการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย เพื่อ
เป็นการพัฒนางาน ให้การทํางานในฝ่าย และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศการทํางาน
และห้องทํางานให้มีความรู้สึกอยากทํางานซึ่งจะทําให้ภารกิจของงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากร และงานในฝ่ายให้มีความถูกต้อง รวดเร็วในการดําเนินงาน
5.2 สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการทํางานของบุคลากรในฝ่าย
5.3 ปรับภูมิทศั น์ และสภาพห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มสี ภาพเหมาะสมในการทํางาน
5.4 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีวสั ดุใช้ในการพัฒนาฝ่ายอย่างพอเพียง
5.5 ประชุมจัดกิจกรรมในฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทํางานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรและงานในฝ่าย จํานวน 7 งาน มีการพัฒนาขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ เดือน มีนาคม 2559
7.2 ดําเนินงานโครงการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
7.3 สรุปรายงานผลโครงการเดือน มิถุนายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากงบประมาณ งบดําเนินงาน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
- ค่าตอบแทน

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ทําให้มีการพัฒนางานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือบูรณาการ ทําให้งานมีความถูกต้อง
รวดเร็วขึ้น
9.2 ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีสภาพเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

ฝายวิชาการ

โครงการที่ 1
โครงการ

ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายมูฮาํ หมัด เจะสนิ ครูประจําสาขางานยานยนต์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใน
การบริหารความเสี่ยง และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้จัดทํา
โครงการ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ โดยส่งครูไปอบรม ณ ศูนย์ขับขี่
ปลอดภัยของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ที่สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น บัดนี้จึงเห็นควรจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง เสริมสร้างทักษะ ความชํานาญ เพื่อการ
ขับขี่ปลอดภัยให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และบุคลากรทางการศึกษา ที่
จะเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการสร้ า งจิ ต สํ า นั ก ด้ า นความปลอดภั ย และสร้ า งวิ นั ย จราจรให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้
ยานพาหนะทุกประเภท ปีละ 4 ครั้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและความชํานาญการขับขี่ปลอดภัย
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
5.3 เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยลง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 200 คน (ครั้งละ 50 คน 4 ครั้ง)
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม 80 เปอร์เซ็นต์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1เสนอโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม –กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 12,200 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
7,200 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง
5,000 บาท
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการขับขีป่ ลอดภัย
9.2 ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการที่ 2
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ และการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ
ของผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคใต้ กําหนดจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้
ประจําปีการศึกษา 2558 ซึง่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระยะสั้นและทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หากสาขางานที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ จะต้องเดินทางไปร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสร้างทักษะการทํางานและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
5.3 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก
5.5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผคู้ วบคุม
จํานวน 20 คน
6.1.2 นักศึกษา
จํานวน 30 คน
6.1.3 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน 2 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประวัน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้
6.2.2 สามารถนําสิ่งที่ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เดือน พฤศจิกายน 2558
7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันระดับภาค เดือน พฤศจิกายน 2558
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน ธันวาคม 2558
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
8.1 วัสดุใช้สอย 20,000 บาท
8.2 ค่าใช้สอยอื่นๆ
30,000 บาท
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
9.2 การดําเนินการจัดกิจกรรมสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
9.3 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงได้มากยิ่งขึ้น
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการนําประสบการณ์ จากการเรียนภายใน
ห้องเรียนมาปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สังเกตการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

โครงการที่ 3
โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองาน วิจัยของผู้เรียน และตรงกับ
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อใช้ในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน ตั้งแต่ การตั้งสมมุติฐาน
การวางแผน การทดลอง และสรุปผลการทดลอง จะทําให้ผู้เรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่ใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.1 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.1 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งบ 5,000 บาท
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าเอกสาร
8.3 ค่าดําเนินการ

9.ผลที่คาดว่าได้รับ
ชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ชิ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกต
10.2 ตรวจสอบ

โครงการที่ 4
โครงการ งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่
8.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไผ และ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผูส้ ําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าและตรงกับค่านิยม 12
ประการ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีภารกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพอิสระ
108 อาชีพ และจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมวิชาการ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2559 โดยรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ ณ
บริเวณสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดยะลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จกั
5.2 เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จํานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ดําเนินการฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพในงานมหกรรมวิชาการ โดยได้รับความ
สนใจและเป็นทีรู้จักของเยาวชน ประชาชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 10,000 บาท
8.1 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
8.2 ค่าวัสดุในการดําเนินงานโครงการ
8.3 ค่าตอนแทนวิทยากร
8.4 ค่าวัสดุจัดนิทรรศการและผลงาน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รจู้ ักของประชาชนมากขึ้น
9.2 ประชาชนให้ความสนใจการฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกต
10.2 ตรวจสอบ

โครงการที่ 5
โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขางานยานยนต์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ หรือ และต่างประเทศ และตรง
กับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการเรียนในสายอาชีพนักเรียนจะเรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาที่ทางวิทยาลัย
กําหนดส่วนของประสบการณ์ในการดําเนินงานหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียน นักศึกษา
ยังไม่มีเหตุและผล ดังนั้นสาขางานยานยนต์จึงจัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจการ
เรียนสายอาชีพ เพื่อให้เกิดการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
5.2 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการเรียนสายอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนจบแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานยานยนต์ 80 คน สามารถปฏิบัติงานได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 80 เปอร์เซ็นต์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม –กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 9,600 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
8.2 ค่าอาหารว่าง
8.3 ค่าอาหารกลางวัน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
9.2 นักเรียน นักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการเรียนสายอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการที่ 6
โครงการ ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ในสาขางาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้าสาขางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ละคอมพิวเตอร์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขางานได้เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และปวส. นั้น เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ
เรียนการสอนในสาขางาน ทางสาขางานจึงมีแนวทางที่จะซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ในสาขางานทุกสาขางาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ซ่อมครุภัณฑ์ที่เสียในสาขางาน
5.2 เพื่อมีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
สาขางานมีครุภัณฑ์เพิ่มขึน้
6.2 เชิงคุณภาพ
สาขางานมีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าจ้างซ่อมบํารุงครุภัณฑ์สาขางาน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
มีครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใ

โครงการที่ 7
โครงการ

ทัศนะศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส. ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ และตรงกับ
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้วิวัฒนาการก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2558 การศึกษาหาความรู้ในสถานประกอบการ เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่ ได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ ความสามารถ
จากสถานประกอบการจริง ก่อนการเข้าเรียนด้านวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ใหม่ ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าใหม่
จํานวน 100 คน
6.1.2 ครูผสู้ อนประจําสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
จํานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้จากสถานประกอบการจริง
6.2.2 สามารถนําสิ่งที่ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานจริง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน พฤษภาคม 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน มิถุนายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าเดินทาง
8.2 ค่าอาหารกลางวัน
8.3 ค่าของที่ระลึก
8.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขางานจัดการเรียนการสอน มีความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สังเกตการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

โครงการที่ 8
โครงการ ประชุมโรงเรียนในเครือข่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพใน
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ประกอบด้วยการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งการศึกษานอกระบบเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานสถานศึกษา ที่
จะต้องดําเนินการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนสายอาชีพ โดยดําเนินการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม,สถานศึกษาสังกัด สพฐ. , สพม. , และเทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน.
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เรียนสายอาชีพของนักเรียน
5.2 เพื่อจัดการเรียนการสสอนสายอาชีพร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัด สอศ.กับ
โรงเรียนเครือข่าย
5.4 เพื่อฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1.โรงเรียนในเครือข่ายส่งยอดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 ดําเนินการตามโครงการเดือน กุมภาพันธ์ และ กันยายน 2559 (ดําเนินโครงการ 2 ครั้ง)
7.3 สรุปผลโครงการ มีนาคม และ ตุลาคม 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงาน สถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
8.1 ค่าเดินทาง
8.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9.ผลที่คาดว่าได้รับ
โรงเรียนในเครือข่ายจัดส่งนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2559
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 9
โครงการ ปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการเรียนวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม และตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สําหรับนักเรียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคแรกของปีการศึกษา (นักศึกษาใหม่) จําเป็นจะต้องมีการปรับ
พื้นฐานความรู้ เพราะนักเรียน นักศึกษา ต่างคน ต่างสถาบันการศึกษา ระดับความรู้ที่ได้รับมาแต่ละ
คนอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน จึงควรมี
การปรับพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในระดับ ปวช.,ปวส.
5.2 เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาสามัญ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ จํานวน 4 รายวิชา
6.1.2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.,ปวส. จํานวน 4 วัน
6.1.3 ครูผสู้ อนระดับ ปวช. จัดการเรียนการสอน จํานวน 4 สาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผู้เรียนและครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้ปรับพื้นความรู้และสร้างความเข้าใจ
อย่างดีก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 ดําเนินการตามโครงการ เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2559
7.3 สรุปผลโครงการ พฤษภาคม 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงาน สถานศึกษา เป็นเงิน 16,400 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้ปรับพื้นตนเองก่อนการเรียนสายวิชาชีพ
9.2 ผู้เรียนได้มีพื้นความรู้วิชาชีพและวิชาสามัญ
9.3 ครูผสู้ อนได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนในแต่ละสาขามากขึน้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 10
โครงการ พานักศึกษาออกฝึกทักษะนอกสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาช่างตัดผมชาย
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป และตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาช่างตัดผมชาย สาขางานคหกรรมการบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาช่างตัดผม หากนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภายในห้องจะทําให้
ผู้เรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ การออกฝึกทักษะตัดผมนอกสถานที่ จึงเป็น
เรื่องจําเป็นที่จะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะการตัดผมทั้งในสถานประกอบการและ
ชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการตัดผมจริง
5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและกล้าในการปฏิบัติงาน
5.3 เมื่อเรียนจบสามารถเข้าทํางานในสถานประกอบการได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างตัดผมชาย จํานวน 60 คน ออกฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการและชุมชนได้ อย่างน้อย 10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้ารับบริการตัดผมฟรีได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.1.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.1.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าวัสดุในการออกบริการ 15,000 บาท
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 11
โครงการ

เตรียมความพร้อมในการสอบ V-Net

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป และตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีอาํ นาจหน้าที่หลักในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลศึกษาและทดสอบระดับชาติได้มีการจัดสอบ V-Net ให้แก่นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาระดับ (ปวช.) และระดับ (ปวส. 2) เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชาติ และในปีที่ผ่านมามีการทดสอบการศึกษาโดยการจัดสอบ V-Net นักเรียน นักศึกษา ผล
การทดสอบคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม งานวัดผลและ
ประเมินผลจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบ V-Net ประจําปี 2558
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-Net ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3และปวส.2
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จํานวน 86 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านเรียนสายอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน ตุลาคม 2557
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2557
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 5,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมความพร้อม
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ก่อนการทดสอบ V-Net
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 12
โครงการ สอบวัดผลประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึน้ ไป
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. ปวส. ปี
การศึกษา 2558 เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้ของแต่ละสาขางาน
และทดสอบความรู้ ความสามารถในการเรียน การสอน ของปีการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2559
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านเกณฑ์วัดผลและประเมินผล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 5,000 บาท
8.1 ค่าถ่ายเอกสาร
8.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์

9.ผลที่คาดว่าได้รับ
การวัดผลและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2559 ได้รบั การทดสอบตามมาตรฐาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบประเมินผลการเรียนรู้

โครงการที่ 13
โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเพื่อให้การ
เรียนการสอนเน้นมาตรฐาน บุคลากรภายนอกให้การยอมรับและรับรองต่อหลักสูตรดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรทีไ่ ด้จัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในวิชาเฉพาะสาขางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ทดสอบวัดความรู้ ความสามารถในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 2,575 บาท
8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์

9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

โครงการที่ 14
โครงการ ศึกษาดูงานระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 และ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ และตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบ
ทวิภาคี ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคีได้มีประสิทธิภาพในการบริหารระบบทวิภาคี ทางงานทวิภาคี จึงเห็น
ควรการจัดการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี เพื่อให้เป็นแบบในการบริหารจัดการในระบบทวิภาคีโดยไม่
ขัดข้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องระบบทวิภาคีเพื่อเกิดผลสมบูรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อให้การจัดการของระบบทวิภาคี ปวช. ปวส. ได้ถูกต้อง
5.3 ครูฝึกในสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้เกี่ยวข้องระบบทวิภาคีวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 10 คน
6.1.2 ครูฝกึ ในสถานประกอบการ 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีเข้าร่วมกิจกรรม 80 เปอร์เซ็นต์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
8.1 เบี้ยเลี้ยง
8.2 น้ํามัน
8.3 ค่าของที่ระลึก
8.4 ค่าที่พัก
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกต
10.2 ติดตาม

โครงการที่ 15
โครงการ อบรมจัดทําแผนการฝึกอาชีพอบรมการจัดทําแผนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2/2558 นั้น เพื่อการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงเห็นควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผสู้ อน
ครูฝึกในสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ในการเรียนแผนการฝึกอบรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคณ
ุ ภาพตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอน เกิดองค์ความรู้ในการเรียนแผนการฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้แผนการฝึกอาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผสู้ อนวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จํานวน 15 คน
6.1.2 ครูฝกึ ในสถานประกอบการ จํานวน 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีเข้ารวมกิจกรรม 80 เปอร์เซ็นต์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
8.1 ค่าวิทยากร
8.2 ค่าจัดทําเอกสาร
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการได้รับองค์ความรู้และสามารถทําแผนการฝึกอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานโครงการ

โครงการที่ 16
โครงการ

กิจกรรม 5 ส

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาหัวหน้าแผนกทุกแผนก
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพใน
การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับ
คุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสะอาดของสาขางานจึงได้จัดทําโครงการ 5 ส ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันดําเนินโครงการ 5 ส ในสาขางาน
5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความใกล้ชิดมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ส จํานวน 60 คน
6.1.2 สาขางานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบมากขึ้น
6.2.2 สาขางานมีบรรยากาศที่ดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย 5,000 บาท

9.ผลที่คาดว่าได้รับ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีบรรยากาศที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 17
โครงการ จัดการเรียนการระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งจะมี
นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนต่อ ๆ ไป
ดังนั้นทางอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและทําให้การเรียนการ
สอน/ฝึกอาชีพ เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศ นิเทศ สัมมนาและ
ประเมินผลผลครึ่งภาคเรียนและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพที่สถานประกอบการต้องการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการฝึกอาชีพ 100 เปอร์เซ็นต์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1.1 เสนอโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.1.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน มกราคม-กันยายน 2559
7.1.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน กันยายน 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
8.1 ปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษา
8.2 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
8.3 ปัจฉิมนิเทศ
8.4 สัมมนาฝึกงาน
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้สามารถผู้ปฏิบัติงานได้ตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ
9.2 การเรียนการสอนทวิภาคีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานโครงการ

โครงการที่ 18
โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อาํ นวยการฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพใน
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10
รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิทยาลัยฯ
โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้บริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนส่งผลดีต่อบุคลากรเหล่านั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําโครงการต่อเนื่อง
และจะพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยฯ หรือแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ ให้
สามารถถ่ายทอดหลักคิดและเสริมสร้างชีวิตพอเพียง แก่บุคลากรวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
5.2 เพื่อระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา มาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เผยแพร่แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน
6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้วิทยาลัยฯ
ไม่ต่ํากว่า 1 แหล่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทําให้บคุ ลากรของวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2.2 วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สร้างความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน
7.2 จัดทําแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
7.3 ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดือน
มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
7.4 ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
7.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ทีม่ ีต่อการปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
8.2 ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวัน
8.3 ค่าเอกสาร
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรของวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก น้อมนําหลักปรัชญา
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า 100 คน
9.2 วิทยาลัย เป็นแหล่งถ่ายทอดหลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชนสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการที่ 19
โครงการ จัดกิจกรรมการประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ
ของผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคใต้ กําหนดจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้
เป็นประจําทุกปี และมีนโนบายให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐานในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้และ
ระดั บ ชาติ ต ามลํ า ดั บ ฝ่ า ยวิ ช าการจึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะและทั ก ษะวิ ชี พ พื้ น ฐานใน
สถานศึกษาเพื่อจะได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสร้างทักษะการทํางานและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
5.3 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก
5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผคู้ วบคุม
จํานวน 20 คน
6.1.2 นักศึกษา
จํานวน 100 คน
6.1.3 บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 10 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประวัน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้
6.2.2 สามารถนําสิ่งที่ได้รับความรู้และทักษะปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานจริง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เดือน พฤศจิกายน 2558
7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันระดับภาค เดือน พฤศจิกายน 2558
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน ธันวาคม 2558
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา งบ 30,000 บาท
8.1 วัสดุใช้สอย
8.2 ค่าใช้สอยอื่นๆ
9.ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
9.2 การดําเนินการจัดกิจกรรมสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
9.3 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงได้มากยิ่งขึ้น
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการนําประสบการณ์ จากการเรียนภายใน
ห้องเรียนมาปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สังเกตการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

โครงการที่ 20
โครงการ ฝึกอบรมก่อนสอบรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละ
ของผู้เรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้ 3
สาขา คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างไฟฟ้าภายนอก สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ต้องมี
หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการจัดการเรียนการสอนในสาขา
งานไฟฟ้ากําลังเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด จึง
เสนอโครงการฝึกอบรมก่อนสอบรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน
5.3 เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ชั้น ปวช.
จํานวน 6 คน
6.1.2 นักศึกษา ชั้น ปวส. 2
จํานวน 26 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ เดือน กันยายน 2558
7.2 พิจารณาอนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2558
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
7.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เดือน มีนาคม 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จาก งบดําเนินงานสถานศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
8.2 ค่าลงทะเบียนสอบ
8.3 ค่าอาหารกลางวัน
8.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้นและได้รบั หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานผลการดําเนินงาน

คณะที่ปรึกษา
นายประภาส
นายอิทธิฤทธิ์
นายภัทรายุษ
นายสรศักดิ์
นางปุณชรัลมิ์

เพ็ชรไทยพงค์
ศรีชุมภู
เนาวสินธ์
หลีเส็น
บุตรอินพรหม

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ทําหน้าที่ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะผู้จัดทํา
นายสรศักดิ์
นายยุทธนา
นางพิจิตรา

หลีเส็น
โกสุธรรม
แก้วแดง

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ี ึ

