วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ

โครงการ

1

ทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

2

ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวิทยาลัยเทคนิค
ป่าพะยอม

3

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

4

จัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน

5

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2/2561

7

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 1/2562

8

แนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

ผลการดาเนินงาน
นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใช้
สาหรับติดต่อเจ้าหน้าที่
ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ประมาณ 700 คน
ได้ใช้บริการระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ผ่านการประเมินภายใน โดยต้น
สังกัด และผ่านการประเมินภายนอก จาก สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)
สมศ. (รอบ 4)
1. มีการลงบันทึกคะแนนตามสภาพจริง
2. นักศึกษาได้บันทึกการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
สถานประกอบการเข้าร่วมในการจัดการเรียน การสอน
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าประชุม เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าประชุม เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
26,320
36,470

22,220
9,500
2,000
6,000
12,000
10,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

9

ปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562

10

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

11
12

บริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
บริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

13

สวัสดิการน้าดื่มของนักเรียน นักศึกษา

14

จัดหายาและเวชภัณฑ์

15

ตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2562

ผลการดาเนินงาน
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ หลักสูตรการเรียนการสอน / งานทะเบียน / การ
วัดผลประเมินผล เป็นต้นและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักเรียน
นักศึกษาพึงได้รับขณะกาลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีน้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
มีเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับบริการและสามารถ ใช้ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้มากขึ้น
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
10,000
10,000
21,164
5,062
1,100

16

ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้
งานโดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

190,260

17

ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ได้รับคัดเลือกจานวน 20 ชิ้น เพื่อเป็นตัวแทนของสถานศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา

80,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

18

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

19

รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20

ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ.

21

ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค

22

ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับชาติ

23

ทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์

24

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน)

25

ศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์

26

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน
นักเรีย น นักศึ กษา สามารถใช้กิ จกรรมดัง กล่ า วไปพั ฒ นา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต
เพื่อให้วิทยาลัยฯมีแปลงสาธิตพร้อมรับการประเมิน
จานวน 1 แปลง
ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันระดับ
ภาค ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย) การ
ประกวดสุ น ทรพจน์ ภ าษาไทย การประกวดการพู ด ในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ และการประกวดการพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของ
ภาคใต้
ได้ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการประกวดทักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับชาติ
นักเรียน ได้รับรู้และมีประสบการณ์ มาพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง
นักเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจนามาใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
นักเรียนได้เรียนรู้การทางานในสถานประกอบการจริง
1.พื้นที่ของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีบรรยากาศที่น่าจัดการ
เรียนการสอน
2. นักเรียน นักศึกษามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
150,000
20,000

3,020

8,000
5,555
3,000
3,000
8,000
1,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

27
28

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ศึกษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 1/2562

29

ทาบุญแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

30

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

31

ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

32

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนัก
บัญชี

33

แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ อศจ.

34

กิจกรรมวันนักขาย Marketing Day

35

ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
นักเรียนนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
สร้างขวัญ กาลังใจ เป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร
นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจสนใจในการประกวดโครงงาน
วิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
2.ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามา
ใช้ ใ นการเรี ย นและการด าเนิ น ชี วิ ต ในประจ าวั น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
นักเรียนเห็นความสาคัญของบุคลิกภาพ รู้จักปรับตัวและพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง
1 ได้รับคัดเลือกระดับ ปวช. จานวน 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนขอ
งอศจ.พัทลุง
2ได้รับคัดเลือกระดับ ปวส. จานวน 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทน
ของอศจ.พัทลุง
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สามารถใช้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วไปพั ฒ นา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต
ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้
ในการเรียนและการดาเนินชีวิตในประจาวันได้อย่างมีความสุข

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
2,100
4,300
3,000
2,000
4,900
3,000
7,040
1,626
1,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

36

แข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนแผนธุรกิจ ระดับ อศจ.

37

ประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38

แข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์

39

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์

40

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

41

ประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรภาพสู่
ความสาเร็จ
แข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
ระดับ อศจ.

42
43
44

TO BE NUMBER ONE

45

ส่งเสริมกีฬาระดับจังหวัด

ผลการดาเนินงาน
ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของ อศจ.พัทลุง
นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดทาโครงการวิชาชีพ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน าผลการทดสอบผ่ า นไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ
ในอนาคตต่อไป
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สามารถใช้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วไปพั ฒ นา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
นั ก เรี ย นเห็ น ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ รู้ จั ก ปรั บ ตั ว และ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง
ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของ อศจ.พัทลุง
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2. พั ฒ นาศัก ยภาพและคุ ณ ภาพเยาวชนให้ เ ป็ นคนรุ่ น ใหม่ ที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
ส่งเสริมในการออกกาลังกายและให้นักเรียน นักศึกษามีความ
รักสามัคคี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
6,930
1,000
1,000
1,500
3,300
1,000
2,200
4,450
10,000
11,800

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

46

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้

47

แข่งขันกีฬาสี

48

เตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ

49

ประกวดร้องเพลง

50

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม
ครั้งที่ 1)

51

การเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

52

วันปิยมหาราช

53

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมในการออกกาลังกาย และให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรั ก สามั ค คี ร่ า งกายแข็ ง แรง และใช้ เ วลาให้ เ กิ ด
ประโยชน์
ส่งเสริมในการออกกาลังกาย และให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรั ก สามั ค คี ร่ า งกายแข็ ง แรง และใช้ เ วลาให้ เ กิ ด
ประโยชน์
คณะกรรมการชมรม/คณะกรรมการองค์การวิช าชีพฯ มี
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม ความรักสามัคคีช่วยเหลือ
ในหมู่คณะ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโดยพร้ อ มเพรี ย ง
เพรียงกัน
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคป่า
พะยอม ได้พัฒนาปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกาย
จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาองค์ก ารวิช าชี พ และ
นักศึกษาชมรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาองค์ก ารวิช าชี พ และ
นักศึกษาชมรมเข้าร่วมพิธีราชสดุดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุศล

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
12,000
21,460
6,713
2,725
2,350
2,970
1,000
5,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

54

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ฯ

55

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธีไหว้ครู)

56

ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

57

วันเข้าพรรษา

58

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

59

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

60

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ

61

จัดซื้อวัสดุงานลูกเสือ

62

ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ผลการดาเนินงาน
ครูผู้สอนมีสื่อและเอกสารแนวทางการบูรณาการคุณธรรม
จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิช ากิจกรรม
หลักสูตรหรือบูรณาการ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
เสริ ม สร้ า งและปลู กฝั ง คุ ณธรรม จริ ยธรรมแก่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
นักศึกษามีความรักสามัคคี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์
เสริ ม สร้ า งและปลู กฝั ง คุ ณธรรม จริ ยธรรมแก่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
สถานศึกษามีความเจริญเข้าหน้าทางด้านการพัฒนาสภาพ
ต่างๆ ทางด้านจิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม
นักเรียนนักศึกษาผู้ เรียนลู กเสือเข้าร่วมตรวจพลและสวน
สนาม
ลูกเสื อวิสามัญเรียนครบหลั กสูตรประสบการณ์ในการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
มีวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
5,100
12,000
37,428
3,000
3,020
1,500
25,000
8,800
684,288

หมายเหตุ

ลาดับ
63
64

65

66

67

68

โครงการ
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(เทศกาลปีใหม่)
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
(เทศกาลสงกรานต์)

ผลการดาเนินงาน

1.ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง
2.ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
3.นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้
1.ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง
2.ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
3.นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. รู้จักรักษาวิ นัย
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
จราจร
สถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 “ขับรถมีน้าใจ 2. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีจิตสานึกในการขับรถ
รักษาวินัยจราจร”
3. นักเรียนนักศึก ษาสวมหมวกนิรภั ยทุกครั้งในการขั บ
รถจักรยานยนต์
1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษาวินัยจราจร
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
2. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีจิตสานึกในการขับรถ
สถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 “ขับรถมี
3. นักเรียนนักศึก ษาสวมหมวกนิรภั ยทุกครั้งในการขั บ
น้าใจ รักษาวินัยจราจร”
รถจักรยานยนต์
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ให้พร้อม
ใช้งานโดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้ อมเอื้อต่อการจัด
พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้
สร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
พฤติ ก รรมณรงค์ ก ารสวมหมวกนิ ร ภั ย ภายใต้ โ ครงการ
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
สังคมหัวแข็ง

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
71,661
52,284

2,000

1,000

8,800

2,000

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ

69

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2562

70

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทาง
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

71

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

72

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222

73

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

74

ซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

75

จัดหาสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น
เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีมและร่วมแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
พร้อมทั้งนาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาดูงานในสถานศึกษา
ต่างๆมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ทาให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1. ผู้บริหารและครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ID PLAN และ PLC
2.ครูได้นาความรู้เรื่อง ID PLAN ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง
3.ครูได้นาความรู้เรื่อง PLC ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนนักศึกษามีครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
เรียน
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีบรรยากาศที่ดีใ นการเข้ าชั้น เรีย นปฏิ บัติก ารติ ดตั้ง ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นักศึกษา ได้เรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะตั้งพื้น
เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ เครื่องเลื่อยกล และเครื่องไสที่ถูกวิธีและมี
ทักษะที่ถูกต้อง
นักเรียนนักศึกษามีสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
230,460

13,700

90,000
70,000
70,000
7,940
145,000

หมายเหตุ

ลาดับ
76
77
78
79
80
81
82
83

โครงการ

ผลการดาเนินงาน

มีห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ ที่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้ใน
การเรียนการสอน
บุคลากรมีแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ 2563
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
และแผนพัฒนาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น
1. มีสถานประกอบการเข้าร่วมในการจัดการเรียน การสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน
2.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานตามสภาพจริง
เก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ , ประกอบอาชีพ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา ปีการศึกษา2562 ประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน
ที่ว่างงานได้มีงานทา
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ได้ เข้ า รับ การฝึ ก ประสบการณ์จ ากการเรีย นระบบทวิภ าคี
100%
ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เข้าใจในหลักสูตรทวิภาคี เกิดความรู้และทักษะจากการฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการณ์
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และบูรณาการในการการ
จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการชีววิถีฯมากยิ่งขึ้น
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
38,000
1,920
21,000
18,200
31,100
26,790
17,200
2,478,026

หมายเหตุ

สรุปภาพกิจกรรมโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

โครงการวันวิสาขบูชา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สานักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพวรางกูร

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ระหว่างวันที่ 2-18 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาย่า
อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

