
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 รายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญ 
6 ประเด็น คือ 1.การจัดการศึกษาความมั่นคงของชาติ 2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน 3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ที่ให้ความร่วมมือรายงานข้อมูลเป็นอย่าง    
ดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา  หากรายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาดของข้อมูลประการใด งานวางแผนและ
งบประมาณขอน้อมรับไว้และจะแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
 
          

 
งานวางแผนและงบประมาณ 

         ผู้จัดท า   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้

ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา        
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 

 

นายธวัชชัย  หนอูินทร ์
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

นายอ านวย  เอียดเฉลิม 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายธีรชัย  ไขท่องแกว้ 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

    นายธีรชัย  ไข่ทองแกว้ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 

 

นายครรชิต  ก าลังเกื้อ 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

แสดงท าเนยีบผูบ้รหิารสถานศึกษา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
นายธวัชชัย  หนอูินทร ์

 
คณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
วิทยาลยัฯ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายอ านวย  เอียดเฉลิม 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายธีรชัย  ไข่ทองแก้ว 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายธีรชัย  ไขท่องแกว้ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

นายครรชิต  ก าลังเกื้อ 

 

งานบรหิารงานทั่วไป 
นางธิติมา  สนิท 

 

งานบคุลากร 
น.ส.จันทภร  กลิ่นหอม 

งานการเงิน 
นางภัทรลดา  พุทธสวัสด์ิ 

งานบญัช ี
นางดวงใจ  ข าด า 

งานพัสด ุ
นางสาวอารีย์  โยธินทวี 

งานอาคารสถานที ่
นายวิฤทธิ์  สิทธิสุวรรณ 

งานทะเบียน 
นางสุภาวดี  มากสง 

งานประชาสัมพนัธ ์
น.ส.จรรยารักษ์  คงเด็ด 

งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุรวุฒิ จันทรกรานต์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางปัณชญา  หนูคลิ้ง 

งานความร่วมมือ 
นายยงยทุธ  ทิพย์มาก 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
และสิ่งประดษิฐ ์

น.ส.ลดามณี  มาเพ็ง 
 

งานประกันคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 
นางศาลินีย์  ไชยบุตร 

งานส่งเสริมผลติผล การค้า
และประกอบธรุกิจ 
นางสุพิศ  วรพันธ์ 

งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษา 
นายอุเทน  มะธุระ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวจันทภร กลิ่นหอม 

 

งานปกครอง 
นายไพศาล  สุดด้วง 

งานแนะแนวอาชีพและ     
การจัดหางาน 

น.ส.อัจฉรา  อดุลจิตร์ 

 

งานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 
น.ส.อัจชิรา เพชรโชติ  

งานโครงการพเิศษและ         
การบริการชุมชน 

นายสมศักด์ิ  เรืองฤทธิ์ 

 

แผนกวิชา 

1.1 ช่างยนต์ 
นายยงยทุธ  ทิพย์มาก 

1.2 ช่างเชื่อมโลหะ 
นายอ ามร  คงวุ่น 

1.3 ช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายฤททธิชัย  หนูสอน 

1.4 เทคนคิคอมพิวเตอร ์
นางสาวอารีย์  โยธินทวี 

1.5 ช่างก่อสร้าง 
นายสมปรารถ  ข าด า 

1.6 เทคนคิพื้นฐาน 
นายสมศักด์ิ  เรืองฤทธิ์ 

1.7 การบัญช ี
นางดวงใจ  ข าด า 

1.8 การตลาด 
นางสุพิศ  วรพันธ์ 

1.9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางศาลินีย์  ไชยบุตร 

1.10 การโรงแรม 
นางปัณชญา  หนูคลิ้ง 

1.11 สามัญสัมพันธ ์
นางสุภาวดี  มากสง 

งานพฒันาหลักสตูรการเรียนการสอน 
นายสุพณ  เสนใส 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพิศมัย  รัตนด า 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
นางสาวปุณิรัสม์ิ  อินทร์ด้วง 

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี
นายสุพณ  เสนใส 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสมพงศ์  ทัดรัตน์ 

แสดงโครงสรา้งการบริหารงานสถานศกึษา 

1.12 โลจิกติกส ์
นางพิสมัย  รัตนด า 



 
 

แสดงข้อมูลคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ท าหน้าที ่

1 นายธวชัชัย  หนูอินทร ์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

2 นายอ านวย  เอียดเฉลิม รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรพัยากร รองประธานกรรมการ 

3 นายธีรชยั  ไข่ทองแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

รองประธานกรรมการ 

4 นายครรชิต  ก าลังเก้ือ รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ รองประธานกรรมการ 

5 นางภัทรลดา  พุทธสวัสดิ์ ผู้แทนฝา่ยบริหารทรัพยากร กรรมการ 

6 นายอุเทน  มะธุระ ผู้แทนฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

7 นางสุภาวดี  มากสง ผู้แทนฝา่ยวชิาการ กรรมการ 

8 นางปัณชญา  หนูคลิง้ ผู้แทนฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 

9 นายอ ามร  คงวุน่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10 นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

11 นางสาวอารีย์  โยธินทว ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

12 นายสมปรารถ  ข าด า ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

13 นายอุเทน  มะธุระ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

14 นางบุญเพ็ญ  จิตเนียม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ 

15 นางศาลินยี์  ไชยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 

1.2.1 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา      
 - ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
 - รองผู้อ านวยการ - 1 2 - 3 
      
ผู้สอน      
 - ข้าราชการครู - 10 3 - 13 
 - พนักงานราชการ - 8 - - 8 
 - ครูอัตราจ้าง - 19 - - 19 
 - ครูชาวต่างประเทศ - 1 - - 1 
      
บุคลากรสายสนับสนุน      
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - 
 - ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 
 - พนักงานราชการ 2 1 - - 3 
 - ลูกจ้างชัว่คราว 8 9 - - 17 
      

รวม 11 49 6 - 66 

 
 



 
 

1.2.2  แสดงข้อมูลจ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

 
 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครูประจ า 

พนักงานราชการ 

ครูพิเศษสอน 

มี ไม่มี 

ปริญ
ญ

าเอก 

ปริญ
ญ

าโท 

ปริญ
ญ

าตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญ

ญ
าตรี 

1. แผนกวิชาชา่งยนต ์ 6 - 2 4 4 2 - - 6 - 

2. แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 3 1 - 2 3 - - - 3 - 

3. แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 4 2 - 2 4 - - 1 3 - 

4. แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 - - 2 - - - 2 - 

5. แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 3 1 - 2 3 - - - 3 - 

6. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 1 1 2 1 - 1 2 - 

7. แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์ 8 2 2 4 8 - - - 8 - 

8. แผนกวิชาการบัญช ี 2 2 - - 2 - - 1 1 - 

9. แผนกวิชาการตลาด 3 1 1 1 3 - - 1 2 - 

10. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 - 1 2 3 - - - 3 - 

11. แผนกวิชาการโรงแรม 3 1 1 1 3 - - - 3 - 

รวม 40 13 8 19 37 3 - 4 36 - 



 
 

1.2.3  แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ ก.พ. 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย 

หญ
ิง 

ม.ต้นหรือต่ ากว่า 

ม.ปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญ
ญ

า 

ปริญ
ญ

าตร ี

สูงกว่าปริญ
ญ

าตร ี

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร             
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 
1.2 งานบุคลากร 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
1.3 งานการเงิน 2 - - - 2 - 2 - - - 2 - 
1.4 งานบัญชี 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
1.5 งานพัสด ุ 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 

พนักงานขับรถ 2 - - 1 1 2 - - - 1 1 - 
1.6 งานอาคารสถานท่ี 5 - - 1 4 5 - 2 3 - - - 
1.7 งานทะเบียน 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 
1.8 งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 15 - - 2 13 7 8 2 3 3 7 - 

2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ             
2.1 งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - - - - - - - - - - - - 
2.3 งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - - - 
2.4 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - - - - - - - - - - - - 
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
2.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ - - - - - - - - - - - - 

รวม 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 

3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา             
3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 - - - 1 1 - - - 1 - - 
3.2 งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.3 งานปกครอง - - - - - - - - - - - - 
3.4 งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 
3.5 งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 - - - 2 1 1 - - 1 1 - 



 
 

1.2.3  แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษา –ต่อ- 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ ก.พ. 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย 

หญ
ิง 

ม.ต้นหรือต่ ากว่า 

ม.ปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญ
ญ

า 

ปริญ
ญ

าตร ี

สูงกว่าปริญ
ญ

าตร ี

4. ฝ่ายวิชาการ             
4.1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 
4.2 งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
4.3 งานวิทยบริการและห้องสมดุ 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
4.4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี - - - - - - - - - - - - 
4.5 งานสื่อการเรยีนการสอน - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 - 1 1 1 - 3 - - 1 2  

รวมทั้งหมด 21 - 1 3 18 9 13 2 4 5 11 - 

หมายเหตุ  บุคลากรสายการสนับสนุน  จ านวนทั้งหมด  14  คน   ( 1 คน รับผิดชอบมากกว่า 1 งาน ) 
 
 
 



 
 

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๓.๑   แสดงข้อมูลจ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปกติ 

ทวิภาค ี

เทียบโอน 

ปกติ 

ทวิภาค ี

เทียบโอน 

ปกติ 

ทวิภาค ี

เทียบโอน 

ระดับ ปวช.           
1) สาขางานยานยนต ์ 17 30 - 27 30 - 27 19   150 

2) สาขางานโครงสร้าง 5 - - 6 - - 5 -   16 

3) สาขางานไฟฟา้ก าลัง 19 - - 19 - - 14 -   52 

4) สาขางานก่อสร้าง 18 - - 15 - - 8 -   41 

5) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 - - 6 - - 6 -   19 

6) สาขางานการบัญช ี 14 - - 19 - - 15 -   48 

7) สาขางานการตลาด - 6 - - 11 - 6 -   23 

8) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 - - 22 - - 10 -   48 

9) สาขางานการโรงแรม - 20 - - 22 - - 18   60 

รวม 96 56   114 63   91 37   457 
ระดับ ปวส.           

1) สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 16 - - 27 - -       43 

2) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะ 

- 6 - - 11 -       17 

3) สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 - - 12 - -       32 

4) สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 5 - 11 8 - -       24 

5) สาขางานการบัญช ี 2 - - 7 - -       9 

6) สาขางานการตลาด - 4 - - 6 -       10 

7) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 - - 14 - -       21 

8) สาขางานการโรงแรม - 11 - - 9 -       20 

รวม 50 21 11 68 26         176 

รวมทั้งหมด 146 77 11 182 89  91 37  633 

หมายเหตุ  ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของ ปีการศึกษาที่รายงาน 



 
 

1.3.2  แสดงข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับ/สาขางาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

แรกเข้า ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

แรกเข้า ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1) สาขางานยานยนต์  45 42 - - 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - 27 26 

2) สาขางานโครงสร้าง 5 5 - - 
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม - - 11 11 

3) สาขางานไฟฟา้ก าลัง 14 14 13 12 
4) สาขางานก่อสร้าง 9 7 - - 

สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง - - 8 7 
5) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 - - 
6) สาขางานการบัญช ี 15 14 7 7 
7) สาขางานการตลาด 6 5 6 5 
8) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 16 14 
9) สาขางานการโรงแรม 18 18 10 9 

รวม 128 121 98 91 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

- ระบบปกติ     จ านวน  147   คน 
- ระบบทวิศึกษา    จ านวน    65   คน 
- ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน     -     คน 
- รวม     จ านวน   212  คน 

  



 
 

๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดการเรียนการสอน มี 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เปิ ดสอน 3 ประเภทวิชา              

7 สาขาวิชา 10 สาขางาน ดังนี้ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
  - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 

 1.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
  - สาขางานโครงสร้าง 
 1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
  - สาขางานช่างก่อสร้าง 
 1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  2.1 สาขาวิชาพณิชยการ 
   - สาขางานการบัญชี 
   - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  3.1  สาขาวิชาการโรงแรม 
   -  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เป็นหลักสูตร 2 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษา      

ตอนปลาย (ม.6) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 9  สาขาวิชา 9 สาขางาน ดังนี้ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 

 1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
  - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 
 1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า 
  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
 1.4  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
  -  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี) 
 



 
 

 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
  2.2 สาขาวิชาการตลาด 
   - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
  2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิกติกส์และซัพพลาย 
   - สาขาการจัดการโลจิกติกส์ 
  2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
 3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
   - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบทวิภาคี นักศึกษาในระบบนี้จะเรียนในสถานศึกษา คือ วิชาสามัญและพ้ืนฐานหรือภาคทฤษฎี 
40% และภาคปฏิบัติในโรงงานอีก 60%  

1.1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาระบบนี้เปิด 3 สาขางาน คือ 
1.1.1 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
1.1.2 สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
1.1.3 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 

1.2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาระบบนี้เปิด 8 สาขางาน คือ 
1.2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
1.2.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 
1.2.3 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
1.2.4 สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี) 
1.2.5 สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
1.2.6 สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) 
1.2.7 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
1.2.8 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา     
น าความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มาท าการประเมินเทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทั้งนี้บุคคลที่ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา เปิดสอน 1 สาขางาน 
ดังนี้ 
  2.1 สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 
 

 

 



 
 

1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Paphayom Technical  College 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 265 หมู่ที่ 2 ต าบล บ้านพร้าว 

     อ าเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง  
รหัสไปรษณีย์ 93210 

 โทรศัพท์  0 7484 1009  
 โทรสาร   0 7484 1008 
 เว็บไซต์   http://www.pytc.ac.th 
 อีเมล์   Ptc2itc@hotmail.com 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 213 ไร่ 32.5 ตารางวา 
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 18 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  125 ห้อง ได้แก่ 
  1. อาคารอ านวยการ  จ านวน 1 หลัง  26 ห้อง 
  2. อาคารเรียน 2   จ านวน  1 หลัง  23 ห้อง 
  3. อาคารเรียน 3   จ านวน 1 หลัง  20 ห้อง 
  4. อาคารเรียน 4   จ านวน  1 หลัง  20 ห้อง 
  5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  จ านวน  1 หลัง 

6. อาคารเรียนชั่วคราว  จ านวน 5 หลัง  29 ห้อง 
  7. โรงอาหาร   จ านวน  1 หลัง    1 ห้อง 
  8. บ้านพัก   จ านวน  2 หลัง    5 ห้อง 
  9. ศูนย์จ าหน่าย   จ านวน  1 หลัง    1 ห้อง 
  10.อาคารหอประชุมอินทนิล จ านวน  1 หลัง   
  11.ห้องน้ า ห้องส้วม(อาคารเรียน 2)จ านวน 1 หลัง 
  12.ห้องน้ า ห้องส้วม (ช่างก่อสร้าง) จ านวน  1 หลัง 
  13.ป้อมยาม   จ านวน 1 หลัง 
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ขนาดและท่ีตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่เลขที่  265  หมู่ 2  ต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93210    
โทรศัพท์  0-7484-1009  โทรสาร  0-7484-1008   มีเนื้อที่ประมาณ 213 ไร่  32.5  ตารางวา  ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสายเอเชีย หมายเลข A18  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) ตอนพัทลุง – ทุ่งสง อยู่ห่างจากศูนย์ราชการ
จังหวัดพัทลุง 30 กิโลเมตร ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงอาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

ภาพที่ 2   แสดงบริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
 
 
 



 
 

 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม  ตั้งอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง  ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  ชุมชนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัย
ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และมีลักษณะเป็นสังคมชนบท  เศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก  
มาในระยะหลังวิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท าให้มีแหล่ง
ธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่บริเวณรอบ ๆ  วิทยาลัยและชุมชนป่าพะยอม  ซึ่งจะกลายเป็ น
สังคมเมืองในอนาคต  ภาษาท่ีใช้พูดกันเป็นภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 3  แสดงอาคารเรียน / โรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ประเด็นการตดิตาม 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในบทนี้ 
จะเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับประเด็นการติดตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นการติดตาม  
 ตารางที่1 นโยบายและประเด็นส าคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ 
นโยบายที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและ

ประเมินผู้เรียน 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง 
3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 1.การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับการศึกษา 
2. โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ 

นโยบายที่ 3 : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับ
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 
2. หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

นโยบายที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. การสร้างเครือข่ายการศึกษา 
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆในสังคม เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
4. ร่วมมือกับสถานประกอบการ การร่วมจัด
อาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5 : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

นโยบายที่ 6 : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค 

การขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 

 
 



 
 

2.2 การติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นส าคัญ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ตารางที่ 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นส าคญั 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
4.โครงการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

1.โครงการโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรม 
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.โครงการสรรหาและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กร 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID 
PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

1.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
2. โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ 
3. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจ
รถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาล 
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาล 
5. โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ
กับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1 

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นส าคญั 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเสริม
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
3.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 
4. โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
2.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในบทนี้จะเป็ น
การน าเสนอเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 6 ประเด็นส าคัญ คือ 1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
3.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

ในปัจจุบันยาเสพติดได้เข้ามาสู่นักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดการอบรมเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน      
ให้นักศึกษาสามารถน าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่อไป  ซึ่งวิทยาลัยฯ  เพ่ือหวังที่จะร่วมปกป้องเยาวชนให้มิหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยการ
พาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไปเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้  โดยการผ่านการถ่ายทอดจากวิทยากรต่างๆที่มีความรู้  
เพ่ือให้เยาวชนได้เห็นถึงโทษของยาเสพติด  

1. ผลการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และโครงการสถานศึกษา   

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรม ผู้เรียน 

(คน) 
ครูและบุคลากร

(คน) 
ผู้บริหาร 

(คน) 
รวม 
(คน) 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 633 62 4 699 
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

633 62 4 699 

 
  1.2 การคัดกรองผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผู้เรียน จ านวน (คน) 
1. กลุ่มเสี่ยง - 
2. กลุ่มเสพท่ีส่งเข้ารับการบ าบัด - 
3. กลุ่มเสพท่ีรับการบ าบัดกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา - 

รวม - 
    
 
 



 
 

2. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 

1. นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุ้มกันเรื่องสารเสพติด 15 
2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 20 
3. นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมความรู้  ตระหนักในปัญหา
ยาเสพติด 

35 

4. ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 10 
 
 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 การเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกัน ถ่ายทอดความรู้ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างเป็นระบบ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในวิทยาลัยฯ 
  4.1 บุคคลภายนอกที่วิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้ 
  4.2 ครู และบุคลากร มีจ านวนน้อย ส่งผลให้มีเวลาในการดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม นักศึกษา 
กลุ่มเสี่ยงเสพน้อยลง 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 จัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนและรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
  5.2 ควรมีเครือข่ายด้านการรณรงค์และการปราบปรามยาเสพติด 

3.1.2 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
1. โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินโครงการพระราชด าริขึ้นในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 รวมกับสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาภาคใต้ โดยวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน
ตามเป้าหลักในด้านการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ทางการอาชีพร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยการฝึกอบรมอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6            
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายหลักตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ิมโอกาสศึกษาต่อหรือมีงาน
อาชีพที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน 

 1.1 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรม

(คน) 
ผู้ฝึกอบรม 

(คน) 
รวม 

1.โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 30 5 35 
    
    
 
 
 



 
 

1.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 

1. นักเรียนผู้รับการฝึกอาชีพมีความรู้และทักษะในการซ่อมเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนเล็ก 

5 

2. คณะครู นักเรียน นักศึกษาเกิดความช านาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาร่วม
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

8 

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 12 
 
 2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  ด้วยสภาพปัจจุบันแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับ
สังคมไทยซึ่งค าอธิบายรายวิชาเน้นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการให้วิทยาลัยประเมิน
สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง  ในการนี้ทางแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีความตระหนักและ
เพ่ือเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเข้ากับรายวิชาอ่ืนๆทีมีความสอดคล้อง และเพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาได้เรียนรู้และได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 
  2.1 ผลการด าเนินงาน 
   2.1.1 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยฯ 
   2.1.2 ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และบูรณาการในการการจัดการเรียนการสอน 

        ในรายวิชาต่างๆ 
  2.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน าความรู้ไปใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจ าวัน 

20 

2. มีความสามัคคีกัน ท างานเป็นทีม และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 

3. มีความสมัครใจและจิตอาสาในการท ากิจกรรม 15 
     
  2.3 การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
   2.3.1 มีการจัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.3.2 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติโดยการบริหารจัด
การศึกษาและตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3.3 สถานศึกษาคุณธรรม และสถานศึกษาได้รับรางวัลชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประเภทที่ 6 
 
 
 
 



 
 

3.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R 
 สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์วัยรุ่น เพ่ิมมากขึ้นโดนเฉพาะในกลุ่ม
นักเรียนและเยาวชน ในปัจจุบันก าลังเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมาย และมีจ านวนมากขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่อยู่ในวัยที่จะถูกชักจูงได้ง่าย วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาจึงต้อง
สร้างจิตส านึกกับตัวนักเรียนให้เกิดความตระหนัก เพ่ือให้รักเรียนรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี 
 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 พัฒนาทักษะชีวิตให้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนแกนน า 
  1.2 นักเรียนแกนน า สามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับเพ่ือนในห้องเรียนและภายใน 
       วิทยาลัยฯ 
 2. ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 

ผลที่เกิดขึน้กับผู้เรียน ความถี่ 
1. ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

15 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพศศึกษามากขึ้น มีความรู้ความสามารถป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ 

10 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย รู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ 5 
4. ลดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไม่มีผู้เรียนออกกลางคัน 12 
 
 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 จัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้เรื่องเพศ การตั้งครรภ์ การป้องกัน แก่ผู้เรียน 
  3.2 มีแกนน าเครือข่ายนักเรียนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  3.3 มีชมรม TO BE NUMBER ONE  
 4. ปัญหาและอุปสรรค์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาบางรายอาจปรับเปลี่ยนได้ยาก 
  4.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
  4.3 สื่อภายนอกต่างๆ สื่อโซเซียลมีเดียที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้ง่าย 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 ควรมีโครงการลักษณะนี้อย่างสม่ าเสมอ และจริงจัง 
  5.2 ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมให้กับวิทยาลัยฯ 
  5.3 ควรติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
3.2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจรเพ่ือขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้
ประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษา อีกท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา  ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เยาวชน และมุ่งเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

รายการ ผู้เรียน (คน) 
1. ผู้เรียนที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ประกอบการ 58 
2. ผู้เรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 58 
3. ผู้เรียนที่สามารถประกอบธุรกิจได้ 40 

   1.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจ 
ธุรกิจ จ านวน(คน) 

1. แผนธุรกิจคุกกี้ธัญพืช 3 
2. แผนธุรกิจ Oil & Herbs Spa 10 
3. แผนธุรกิจ Integrated Business 18 
4. แผนธุรกิจ Morning House 5 
5. แผนธุรกิจสาวซ่าสตรอง 5 
6. แผนธุรกิจปีกไก่เขย่า 5 
7. แผนธุรกิจเทคนิคป่าพะยอมเซอร์วิส 4 
8. แผนธุรกิจคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 10 
9. แผนธุรกิจ Ice sweet Cafe 5 
10.แผนธุรกิจราชพฤกษ์ ช๊อป 6 

1.3 ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
ธุรกิจ จ านวน (คน) 

1. แผนธุรกิจ Morning House 5 
2. แผนธุรกิจสาวซ่าสตรอง 5 
3. แผนธุรกิจปีกไก่เขย่า 5 
4. แผนธุรกิจเทคนิคป่าพะยอมเซอร์วิส 4 
5. แผนธุรกิจคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 10 
6. แผนธุรกิจ Ice sweet Cafe 5 
7. แผนธุรกิจราชพฤกษ์ ช๊อป 6 



 
 

 2. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ความถี่ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและสามารถเขียนแผน
ธุรกิจได้ 

10 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือสมรรถนะประกอบอาชีพอิสระ 5 
3. ส่งเสริมทักษะทางด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท าธุรกิจ แก่นักเรียน นักศึกษา 5 
4. นักเรียน นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและครบวงจร 15 
5. ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 20 
6. นักเรียน นักศึกษารู้จักการแบ่งเวลา ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในกลุ่ม 5 
7. นักเรียน นักศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 

10 

 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 มีธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
  3.2 จัดประกวดการเรียนแผนธุรกิจ และคัดเลือกแผนธุรกิจให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ 
       ด าเนินงาน 

 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 ปัญหาจากผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจออกฝึกประสบการณ์ท าให้ขาดช่วงในการปฏิบัติงาน 
  4.2 จ านวนผู้ที่มาใช้บริการและซื้อสินค้ามีน้อย 

 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1  เกณฑ์การประเมินควรชัดเจน และควรประเมินให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกสถานศึกษา 
  5.2  ควรพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือที่จะสามารถให้ความรู้ให้ 
        ค าปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ท าธุรกิจได้ 
  5.3 การเขียนแผนธุรกิจ ควรมีวิทยากรที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพมาให้ 
       ค าแนะน า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ด้วย ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพ่ือเป็น
การสร้างก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพ่ิม
ปริมาณสาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีการศึกษา 2562 : 108 แห่ง 

ที ่ สาขาวิชา ในจังหวัด ต่างจังหวัด รวม 
1 ช่างยนต์ 14 12 26 
2 เครื่องกล 13 13 26 
3 เทคนิคโลหะ 2 5 7 
4 ช่างก่อสร้าง 3 2 5 
5 ไฟฟ้า 4 8 12 
6 การบัญชี 7 2 9 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 
8 การตลาด 2 - 2 
9 การจัดการโลจิกติกส์ 3 - 3 
10 การโรงแรม 1 14 15 

รวม 50 58 108 

  1.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 : 245 คน 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 

ปกต ิ ทวิภาคี 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 49 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 103 

รวม - 152 

  1.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ได้แก่ ครูผู้สอนระบบทวีภาคี จ านวน 20 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 10 คน  

 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 

1. ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์จากการเรียนระบบทวิภาคี 100% 20 
2. เข้าใจในหลักสูตรทวิภาคี เกิดความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติ จริงในสถาน
ประกอบการณ ์

10 

3. สามารถเข้าร่วมท างานกับสถานประกอบการณ์หลังจากเรียนจบ 15 
4. ผู้เรียนสามารถท่ีจะน าประสบการณ์อาชีพไปใช้ในอนาคตได้ 15 
5. มีรายได้ระหว่างเรียน 20 



 
 

 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 ปรับปรุงมาตรฐานเด็กฝึกงานเพื่อให้ตรงสายงาน 
  3.2 การด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงานด้วยตัวผู้สอนเอง เพ่ือการรับทราบปัญหา และ 

     ค าแนะน าจากเจ้าของสถานประกอบการโดยตรง และน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอน 
     ในระบบต่อไป 

 4.  ปัญหาและอุปสรรค์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 สถานประกอบการที่ท าความร่วมมือบางแห่งไม่มีรายได้ให้กับนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพ 
  4.2 สถานประกอบการในจังหวัดที่จะท าความร่วมมือมีจ านวนน้อย 
  4.3 นักศึกษาไม่มีความพร้อมในการฝึกอาชีพต่างจังหวัด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง 
  4.4 สาขางานของนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคีไม่ตรงกับอาชีพในสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ 
  4.5 ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษา 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาให้เพียงพอ 
  5.2 ควรประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 การพัฒนาครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

3.2.3 โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การศึกษาถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านสายอาชีพที่ผู้เรียนจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน    
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านความรู้ ตลอดจนได้ศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และสามารถต่อยอดออกมาเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือการประกอบอาชีพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ด้านภูมิปัญญา และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดการจัดการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เพ่ือให้สถานศึกษา    
ทุกแห่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาทางด้านอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท า
อย่างมีหลักการ จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติที่อยู่ในรูปของชิ้นงานทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ทั้งการเผยแพร่           
สู่สาธารณะชน ตลอดจนน าองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 

 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
   1.1.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น จ านวน 27 ผลงาน 
   1.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 43 ผลงาน 
   1.1.3 ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนหรือสถานประกอบการได้  

      จ านวน 22 ผลงาน 
 
 



 
 

 
 2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 
1. ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์    
งานสร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

15 

2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคโนโลยี และมีทักษะในการเรียนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 

5 

3. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานและประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

10 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์ 12 
 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 มีผลงานนวัตกรรมเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
  3.2 วิทยาลัยฯ น านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือก ออกเผยแพร่ เพ่ือให้ความรู้แก่
สถานศึกษาอ่ืนและคนทั่วไปสามารถน าสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณสนับสนุนน้อย และมีความล่าช้า 
  4.2 นักเรียน นักศึกษา ยังขาดกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไม่มีจิตพิสัย และความสนใจ ในการ
เข้าร่วมโครงการ 
  4.3  ขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ และทันตามระยะเวลา 
  5.2 ควรมีการอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทันสมัยมากข้ึน 
  5.3 ควรส่งเสริมครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 

3.2.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 สถานศึกษาได้มุ่งเน้น ในการเพ่ิมทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนนักศึกษา
ฝึกความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ือให้เกิดความคุ้นชินและไม่เขินอายในการใช้ 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของครูเน้นการจัดกิจกรรมควบคู่กับเนื้อหา เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้
แบบใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รวมถึงน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับ
อาชีวศึกษา 
 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 น านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ECHOVE CONTEST 2018  
  1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
  1.3 การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน) 
  1.4 ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษร่วมมือกับสถานศึกษา อบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาในโครงการ Smart Teacher Perfect English เพ่ือฝึกทักษะ การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งต่อตนเองและในชีวิตประจ าวัน 
  1.5 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโครงการ Smart Teacher Perfect English 
และการฝึกทักษะ ECHOVE 



 
 

 
 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ
ประกอบอาชีพ สามารถออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ แสดงความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษได้ และมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การพูด การฟัง ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

20 

2. ผู้เรียนได้รู้ระดับความรู้ของตนในวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศมากข้ึน 

15 

3. ผู้ เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้ 

15 

4. กล้าแสดงออก มีความม่ันใจมากขึ้น และมีความสนใจในภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 10 
 
 3. การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 การเข้าแข่งขันสุนทรพจน์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
  3.2  การน าเทคโนโลยีมาเป็นสื่อประกอบการสอน 
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 จ านวนอุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ จ ากัด ใช้ งบประมาณมากในการขยายห้องเรียน Echo-VE 
  4.2 งบประมาณในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาไม่เพียงพอ 
  4.3 ปัญหาของระบบ Internet ภายในสถานศึกษาที่เป็นอุปสรรคในการใช้โปรแกรม 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 ส่วนกลางควรสนับสนุน งบประมาณ ขยายห้องเรียน Echo-VE 
  5.2 ควรมีการพัฒนาห้องเรียนรู้ใช้ในการเรียนการสอนให้มีสื่อการสอนที่เพียงพอ 
  5.3 ควรจัดสรรงบจ้างครูต่างชาติให้แก่วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 
 3.3.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้คนนิยมความ 
สะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ท า
ให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไม่ดูแล
ช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะ
ท าให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้  สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    
ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิต วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม มีความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นไปตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
  1. ผลการด าเนินงาน 
   1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา มีผู้เข้ารับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งหมด จ านวน 699 คน โดยเป็นผู้เรียน 633 คน    
ครูและบุคลากร จ านวน 62 คน ผู้บริหาร จ านวน 4 คน 
  2. ผลท่ีเกิดผู้เรียน 

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตไม่กระท าสิ่งที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ 

25 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
มากขึ้น 

10 

3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 15 
4. ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ แก่เยาวชน
นักเรียน 

20 

5. พัฒนาครูและนักเรียนในการเป็นผู้น าในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการ
เป็นเยาวชนคนดีศรีของแผ่นดิน 

15 

 3.3.2 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ผลการด าเนินงาน 
   วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ด าเนินการส่งครูเข้ารับการอบรมฯพัฒนาประสบการณ์
ในสถานประกอบการ จ านวน 10 คน  และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ จ านวน 20 คน  
 
 
 
 



 
 

  2. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 

1. ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

30 

2. ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่จากครูที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

25 

3. ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อยมากขึ้น 20 

  3. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
   3.1 งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร มีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการส่ง
ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม และได้รับงบประมาณล่าช้ากว่าก าหนด 
   3.2 ช่วงเวลาในการอบรมไม่ตรงกับช่วงปิดภาคเรียน และบางครั้งระยะเวลาในการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 3.3.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมที่มี
ภาระหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือสนอง
พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ว่า “ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” หลักการ
และแนวทางของกิจกรรมต่างๆ  จึงมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่จ าเป็นให้แก่ครู 
นักเรียน  ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน มุ่งให้ทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเองรู้จักใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ  บรรยากาศในโรงเรียนน่าอยู่  น่าเรียนทุกคนอยู่ในโรงเรียนจะมี
ความสุขจะเป็นองค์กรคุธรรมต้นแบบดึงดูดให้ชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้  การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม  ชุมชน
มีความสุข  ประเทศชาติมีความสงบ   
  1. ผลการด าเนินงาน 

  1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม 
1.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
1.3 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายให้กับสถานศึกษา 

         1.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป  
  2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน ความถี่ 
1. ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 30 
2. ผู้เรียนมีวินัยในตนเองและเกิดจิตสาธารณะ 25 
3. ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อยมากขึ้น 20 
 
   



 
 

3. การปฏิบัติของสถานศึกษาที่ด าเนินงานแล้วประสบความส าเร็จและสามารถเป็น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้   

3.1 ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
   4.1  งบประมาณในการด าเนินงานในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
   4.2  นักเรียนนักศึกษา ไม่เข้าใจบทบาทและกระบวนการด าเนินการ 

      โรงเรียนคุณธรรม 
4.3  ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม 

  5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   5.1 ควรมีการก าหนดแนวทางและชี้แจงการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  

     อย่างชัดเจน 
5.2 ควรขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
5.3 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมให้เพ่ิมมากข้ึนทั้งในส่วนผู้บริหารและ 
     บุคลากรในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  

3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 3.4.1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างร้าย
ได้ประชาชน 
  วิทยาลัย เทคนิคป่ าพะยอม  จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้ างเ พ่ือชุมชน              
(Fix It Center) เป็นการให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม   
  1.ผลการด าเนินงาน 
   1.1 ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา  และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุง เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
   1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุง   
   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ 
พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   1.4  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
   1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษา  และ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 



 
 

  2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ความถี่ 

1. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได ้

30 

2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ 20 
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 25 
4. เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพ 15 
5. ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 10 
 
  3. การปฏิบัติของสถานศึกษาที่ด าเนินงานแล้วประสบผลส าเร็จและสามารถเป็น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
   3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ และที่ศึกษาวิชาชีพของชุมชน 
   3.2 เป็นสอนอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดยวิชาที่สอนหลากหลายและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   3.3 เป็นต้นแบบในการสร้างรายได้ระหว่างผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน 
  4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขในระดับวิทยาลัยฯ 
   4.1 งบประมาณมีจ ากัด 
   4.2 บุคลากรไม่เพียงพอ 
   4.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
  5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   5.1 การจัดสรรงบประมารเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพให้ต่อเนื่อง 
   5.2 ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   5.3 ควรมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนมากขึ้น 

3.5 การจัดการเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.5.1 โครงการลดใช้ขยะพลาสติก วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
  ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น จ านวน
มากกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาในการย่อยสลายในธรรมชาตินานมากกว่า 450 ปี 
ส่งผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีกิจกรรมมาตรการลด
และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุก
หน่วยงานภาครัฐด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่  6/2561 พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งได้มอบนโยบายการลดการใช้
พลาสติกโดยให้ทุกหน่วยงาน โดยให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม 



 
 

  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับบุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา ภายในวิทยาลัย เพ่ือรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการลดการใช้ขยะพลาสติก และการส่งเสริมการคิดค้น
และผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการทดแทนการใช้พลาสติก 
  1. ผลการด าเนินงาน 
   1.1 ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

1.2 ให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
1.3 ให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
1.4 ให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
1.5 ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 

     1.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมายน าความรู้ที่ 
       เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 
  2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน ความถี่ 
1.บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัด
แยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้องและมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

20 

2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ และสามารถน า
ขยะมารีไซเคิลได ้

25 

3. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา รับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 

10 

4. กลุ่มเป้าหมายเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้าง
สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

15 

 
  3. การปฏิบัติของสถานศึกษาที่ด าเนินงานแล้วประสบผลส าเร็จและสามารถเป็น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 
   3.1 การจัดท าถังขยะแยกประเภทของขยะแต่ละชนิด 
   3.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์การแยกแยะขยะและการลดใช้ขยะ 
  4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
   4.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น 
   4.2 ขาดการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
  5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   5.1 ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพ่ิมมากข้ึน 
   5.2 ร่วมกันคัดแยกประเภทขยะในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.5.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม มีความตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณไม้มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากภายในบริเวณรั้ววิทยาลัยล้วนเต็มไปด้วยพรรณไม้ที่มีความ
หลากหลายอยู่สูง ไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ซึ่งหลายชนิดเป็นพรรณไม้เก่าแก่ที่ ยืน



 
 

หยัดให้ร่มเงาอยู่คู่กับวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้มีการน าเอาพรรณไม้สวยงามและ
น่าสนใจจากแหล่งต่างๆ เข้ามาปลูกเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็น ไม้ดอก ไม้ผล และไม้ประดับต่างๆ ซึ่งนอกจากจะให้
ความสวยงามและร่มรื่นแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้จัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ต่างๆติดไว้ตามต้นไม้ในบริเวณ
วิทยาลัย เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลที่สนใจอีกด้วย 
  จากความหลากหลายของพรรณไม้ในวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม โดยงานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงมีความประสงค์ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน และเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของพรรณไม้ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความส าคัญยิ่งของ
ชาติ อันจะน าไปสู่การเกิดจิตส านึกในการหวงแหน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 1. ผลการด าเนินงาน 
  1.1 สนองพระราชด าริฯ  กิจกรรมที่ ๗. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1.2 ประชุมชี้แจงกระบวนการด าเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยกระบวนการเรียนรู้  
     แบบบูรณาการรายวิชา  

  1.3 ขอรับการประเมินป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน ความถี่ 
1. เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ 20 
2. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 25 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกัน 15 
4. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ 20 
 3. การปฏิบัติของสถานศึกษาที่ด าเนินงานแล้วประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้
สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 จัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯให้น่าอยู่ร่มรื่น 
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 งบประมาณไม่เพียงพอ 
  4.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์อย่างแท้จริง 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้เข้ามาอบรมในสถานศึกษาให้ครูและนักเรียน 
  5.2 ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการอนุรักษ์ 
       แบบยั่งยืน 

3.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3.6.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม  และการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย 
ครู และผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา โดยทางวิทยาลัย ต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน



 
 

ด้านต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  เป็นอีกโครงการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย  ผู้ปกครองกับครูที่
ปรึกษา  ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้าน
การเรียน  อุปนิสัย  การคบเพ่ือน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง   ของนักเรียน 
นักศึกษา ขณะอยู่ที่บ้าน  และเพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข           
และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในความปกครอง  ให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม ของสังคมต่อไป 
  1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
1.2 หาแนวทางในการแก้ปัญหา ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
1.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 

  2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความถี่ 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษาและช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล 

50 

2. ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 35 
3. จ านวนผู้เรียนออกกลางคันลดลง 25 
4. ผู้เรียนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน ตลอดจน
การแก้ปัญหาต่างๆ 

20 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและสนใจการเรียนมากข้ึน 15 
3. การปฏิบัติของสถานศึกษาที่ด าเนินงานแล้วประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างให้

สถานศึกษาอ่ืนได้ 
  3.1 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของผู้เรียนและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 
  3.2 กิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับวิทยาลัยฯ 
  4.1 ปัญหาที่เกิดจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ท าให้ต้องออกกลางคัน 
  4.2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
  4.3 การปรับตัวและวุฒิภาวะอารมณ์ของผู้เรียน 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  5.1 จัดอบรมหัวหน้างานครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลผู้เรียน 
  5.2 ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคีทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้องในการดูแล 
       แก้ไข และป้องกันการออกกลางคันอย่างจริงจังและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากการติดตาม 

4.1 ปัญหาอุปสรรค 
 4.1.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

  1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   1.1.1 การก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณ 

       ไม่สอดคล้องกัน 
   1.1.2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน 
   1.1.3 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
  1.2 ด้านผู้เรียน 
   1.2.1 ผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสาเสพติดท าให้การตรวจสารเสพติด 

       ไม่ทั่วถึง 
   1.2.2 ผู้เรียนจ านวนมากมาจากครอบครัวแตกแยก 
  1.3 ด้านบุคลากร 
   1.3.1 บุคลาการมีภาระงานมาก 
  1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1.4.1 แนวทางปฏิบัติจากส่วนกลางไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับบริบท 

       ของสถานศึกษา 
   2. โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนคนพันธ์ R 
  2.1 ด้านงบประมาณ 
   2.1.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมารเพ่ือด าเนินงาน 
  2.2 ด้านผู้เรียน 
   2.2.1 ผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเนื่องจากยังมีความเขินอายในเรื่อง 
          ของเพศศึกษา 
   2.2.2 ผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงเนื่องจากเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามค่านิยมใน 
          สังคมปัจจุบัน 
 4.1.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   1.1.1 การจัดสรรงบประมารจากส่วนกลางมีความล่าช้า 
   1.1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  1.2 ด้านผู้เรียน 
   1.2.1 ผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความรับผิดชอบ และความอดทน 
   1.2.2 ผู้เรียนขาดความถนัดในการเขียนแผนธุรกิจ 
  1.3 ด้านบุคลากร 
   1.3.1  บุคลากรมีภาระงานมาก 



 
 

  1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   1.4.1 เกณฑ์การประเมินและข้อก าหนดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์มาก
โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมสินค้าหรือบริการไม่เหมาะสม ควรให้ความสนใจในหลักวิธีคิดและหลักการได้มาของ
การเป็นผู้ประกอบการ 
   2. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    2.1 ด้านงบประมาณ 
   2.1.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้าควรด าเนินการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สถานศึกษาบรรจุลงในแผนปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนงานที่
ก าหนด 
   2.1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  2.2 ด้านผู้เรียน 
   2.2.1 ผู้เรียนขาดความสนใจที่จะศึกษาในระบบทวิภาคี และไม่ต้องการออกฝึกอาชีพ
หรือฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่ 
   2.2.2 การฝึกอาชีพหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 
  2.3 ด้านบุคลากร 
   2.3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดกา ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   2.4.1 สถานประกอบการใหม่จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
   3. โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  3.1 ด้านงบประมาณ 
   3.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อจ านวนชิ้นงานที่ผู้เรียนคิดค้นในบาง
ชิ้นงานมีค่าใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   3.1.2 การจัดสรรงบประมารจากส่วนกลางมีความล่าช้า 
  3.2 ด้านผู้เรียน 
   3.2.1 ผู้เรียนให้การคิดค้นเพ่ือจัดส่งผลงานประดิษฐ์มีน้อย 
  3.3 ด้านอ่ืนๆ 
   3.3.1 เกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
   3.3.2 ระยะเวลาในการคิดค้นและจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดมีน้อย 
 4. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  4.1 ด้านงบประมาณ 
   4.1.1 สถานศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมารเพ่ือด าเนินงาน 
  4.2 ด้านผู้เรียน 
   4.2.1 ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
 
 
 



 
 

4.1.3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 
 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  1.1 ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1.1 การสื่อสารเพื่อเผยแพร่การรับรู้เพ่ือน าสู่การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทั้ง 
          สถานศึกษา 
 2. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ด้านงบประมาณ 
   2.1.1 ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินงานโดยเร็วและไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  3.1 ด้านงบประมาณ 
   3.1.1 สถานศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน 
  3.2 ด้านอ่ืนๆ 
   3.2.1 ส่วนกลางไม่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนให้กับสถานศึกษา 

4.1.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชน 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   1.1.1 งบประมารที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 
  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.2.1 ขาดแคลนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในบางหลักสูตรที่จัดการฝึกอบรม 

4.1.5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   1.1.1 สถานศึกษาไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 
 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2.1 ด้านงบประมาณ 
   2.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4.1.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  1.1 ด้านงบประมาณ 
   1.1.1 งบประมารที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  1.2 ด้านผู้เรียน 
   1.2.1 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนเกี่ยวกับยาเสพติด 



 
 

   1.2.2 ฐานะทางบ้านของผู้เรียนที่ยากจนและไม่สามารถกู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ส่งผลต่อการศึกษาต่อผู้เรียน 
   1.2.3 นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ บางส่วนจบการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาส       
ยังไม่ได้รับวุฒิการศึกษา ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ก่อให้เกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้  

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใช้
ส าหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ 

26,320 
 

2 
ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวิทยาลัยเทคนิค 
ป่าพะยอม 

ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ประมาณ 700 คน 
ได้ใช้บริการระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

36,470 
 

3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ผ่านการประเมินภายใน โดยต้น
สังกัด และผ่านการประเมินภายนอก จาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) 
สมศ. (รอบ 4)    

22,220 

 

4 จัดท าสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน 
1. มีการลงบันทึกคะแนนตามสภาพจริง 
2. นักศึกษาได้บันทึกการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

9,500 
 

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน สถานประกอบการเข้าร่วมในการจัดการเรียน การสอน 2,000  

6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  2/2561 
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าประชุม เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง   

6,000 
 

7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  1/2562 
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าประชุม เพ่ือสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง   

12,000 
 

8 แนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

10,000 
 



 
 

 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 
ปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2562 

นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ  หลักสูตรการเรียนการสอน / งานทะเบียน / การ
วัดผลประเมินผล  เป็นต้นและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักเรียน 
นักศึกษาพึงได้รับขณะก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 

10,000 

 

10 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

10,000 
 

11 บริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม -  
12 บริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม -  

13 สวัสดิการน้ าดื่มของนักเรียน นักศึกษา 
มีน้ าดื่มท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

21,164 
 

14 จัดหายาและเวชภัณฑ์ 
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับบริการและสามารถ ใช้ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้มากขึ้น 

5,062 
 

15 
ตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 
1,100 

 

16 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ด้านอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้
งานโดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

190,260 
 

17 
ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ของนักเรียน นักศึกษา 

ได้รับคัดเลือกจ านวน 20 ชิ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา 80,000 
 

     



 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

18 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้กิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต 

150,000 
 

19 รับการประเมินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีแปลงสาธิตพร้อมรับการประเมิน   
จ านวน   1 แปลง 

20,000 
 

20 ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ. 

ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภาค ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย) การ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย การประกวดการพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ และการประกวดการพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ 

3,020 

 

21 ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค 
ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของ
ภาคใต้ 

8,000 
 

22 ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับชาติ 
ได้ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการประกวดทักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับชาติ 

5,555 
 

23 ทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์ 
นักเรียน ได้รับรู้และมีประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง 

3,000 
 

24 แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน) 
นักเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจน ามาใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

3,000 
 

25 ศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์  นักเรียนได้เรียนรู้การท างานในสถานประกอบการจริง 8,000  

26 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1.พ้ืนที่ของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีบรรยากาศที่น่าจัดการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียน นักศึกษามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1,000 
 



 
 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

27 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  นักเรียนนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 2,100  
28 ศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562 นักเรียนนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน 4,300  

29 ท าบุญแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สร้างขวัญ ก าลังใจ เป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร 

3,000 
 

30 ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจสนใจในการประกวดโครงงาน
วิชาชีพสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

2,000 
 

31 ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
2.ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามา
ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตในประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

4,900 

 

32 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนัก
บัญชี 

นักเรียนเห็นความส าคัญของบุคลิกภาพ  รู้จักปรับตัวและพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง 

3,000 
 

33 แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ อศจ. 

1 ได้รับคัดเลือกระดับ ปวช. จ านวน 1 ทีม เพ่ือเป็นตัวแทนขอ
งอศจ.พัทลุง 
2ได้รับคัดเลือกระดับ ปวส. จ านวน 1 ทีม เพ่ือเป็นตัวแทน 
ของอศจ.พัทลุง 

7,040 

 

34 กิจกรรมวันนักขาย Marketing Day 
นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้กิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต 

1,626 
 

35 ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้
ในการเรียนและการด าเนินชีวิตในประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

1,000 
 



 
 

 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

36 แข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนแผนธุรกิจ ระดับ อศจ. ได้รับคัดเลือก เพ่ือเป็นตัวแทนของ อศจ.พัทลุง 6,930  

37 ประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดท าโครงการวิชาชีพ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

1,000 
 

38 แข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

1,000 
 

39 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
สามารถน าผลการทดสอบผ่านไปใช้ในการประกอบอาชีพ      
ในอนาคตต่อไป 

1,500 
 

40 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้กิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนา
ประสบการณ์ของตัวเองได้ในอนาคต 

3,300 
 

41 ประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 1,000  

42 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรภาพสู่
ความส าเร็จ 

นักเรียนเห็นความส าคัญของบุคลิกภาพ  รู้จักปรับตัวและ
พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีให้แก่ตนเอง 

2,200 
 

43 
แข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)  
ระดับ อศจ. 

ได้รับคัดเลือก เพ่ือเป็นตัวแทนของ อศจ.พัทลุง 
4,450 

 

44 TO BE NUMBER ONE  

1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

10,000 

 

45 ส่งเสริมกีฬาระดับจังหวัด 
ส่งเสริมในการออกก าลังกายและให้นักเรียน  นักศึกษามีความ
รักสามัคคี  ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 

11,800 
 



 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

46 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ 
 ส่งเสริมในการออกก าลังกาย  และให้นักเรียน  นักศึกษามี
ความรักสามัคคี  ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ 

12,000 
 

47 แข่งขันกีฬาสี 
 ส่งเสริมในการออกก าลังกาย  และให้นักเรียน  นักศึกษามี
ความรักสามัคคี  ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ 

21,460 
 

48 เตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ 
คณะกรรมการชมรม/คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ มี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรม ความรักสามัคคีช่วยเหลือ
ในหมู่คณะ 

6,713 
 

49 ประกวดร้องเพลง 
นักเรียน นักศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
เพรียงกนั 

2,725 
 

50 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม 
ครั้งที่ 1) 

นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ  วิทยาลัยเทคนิคป่า
พะยอม ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  คุณธรรม  และจริยธรรม 

2,350 
 

51 การเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

2,970 
 

52 วันปิยมหาราช 
บุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาองค์การวิชาชีพ  และ
นักศึกษาชมรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 

1,000 
 

53 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10  

บุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาองค์การวิชาชีพ  และ
นักศึกษาชมรมเข้าร่วมพิธีราชสดุดี เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุศล 

5,000 
 



 
 

 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

54 
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ฯ 

ครูผู้สอนมีสื่อและเอกสารแนวทางการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์   ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรม
หลักสูตรหรือบูรณาการ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

5,100 

 

55 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธีไหว้ครู) 
เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

12,000 
 

56 ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 
นักศึกษามีความรักสามัคคี  ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ 

37,428 
 

57 วันเข้าพรรษา 
เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3,000 
 

58 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สถานศึกษามีความเจริญเข้าหน้าทางด้านการพัฒนาสภาพ
ต่างๆ ทางด้านจิตใจ สิ่งแวดล้อม  สังคมวัฒนธรรม 

3,020 
 

59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
นักเรียนนักศึกษาผู้เรียนลูกเสือเข้าร่วมตรวจพลและสวน
สนาม 

1,500 
 

60 เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 
ลูกเสือวิสามัญเรียนครบหลักสูตรประสบการณ์ในการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ     

25,000 
 

61 จัดซื้อวัสดุงานลูกเสือ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 8,800  

62 ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะ 

684,288 
 



 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

63 
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ 
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  
(เทศกาลปีใหม่) 

1.ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
2.ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
3.นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้ 

71,661 
 

64 
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ 
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 
 (เทศกาลสงกรานต์) 

1.ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
2.ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
3.นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้ 

52,284 
 

65 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 “ขับรถมีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร” 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. รู้จักรักษาวินัย
จราจร 
2. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีจิตส านึกในการขับรถ 
3. นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับ
รถจักรยานยนต์ 

2,000 

 

66 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 “ขับรถมี
น้ าใจ รักษาวินัยจราจร” 

1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักรักษาวินัยจราจร 
2. ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีจิตส านึกในการขับรถ 
3. นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับ
รถจักรยานยนต์ 

1,000 

 

67 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ด้านอาคารสถานที่ให้พร้อม
ใช้งานโดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

8,800 

 

68 
สร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมณรงค์การสวมหมวกนิรภัยภายใต้โครงการ
สังคมหัวแข็ง 

2,000 
 



 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

69 
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน        
เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในสถานศึกษา
ต่างๆมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

230,460 

 

70 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทาง
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

1. ผู้บริหารและครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ID PLAN และ PLC 
2.ครูได้น าความรู้เรื่อง ID PLAN ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
3.ครูได้น าความรู้เรื่อง PLC ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

13,700 

 

71 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
นักเรียนนักศึกษามีครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการ
เรียน 

90,000 
 

72 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีบรรยากาศที่ดีในการเข้าชั้นเรียนปฏิบัติการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร 

70,000 
 

73 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 70,000  

74 ซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นักศึกษา ได้เรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงานกับเครื่องเจาะตั้งพ้ืน 
เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ เครื่องเลื่อยกล และเครื่องไสที่ถูกวิธีและมี
ทักษะที่ถูกตอ้ง 

7,940 
 

75 จัดหาสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
นักเรียนนักศึกษามีสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

145,000 
 



 
 

ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท)  
หมายเหตุ 

76 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ 
มีห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ ที่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้ใน
การเรียนการสอน 

38,000 
 

77 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
บุคลากรมีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 2563  
และแผนพัฒนาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น 

1,920 
 

78 ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน 
1. มีสถานประกอบการเข้าร่วมในการจัดการเรียน การสอน 
2.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

- 
 

79 ติดตามนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา ปีการศึกษา2562 
เก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ , ประกอบอาชีพ  
ประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ือให้การช่วยเหลือนักเรียน  
ที่ว่างงานได้มีงานท า 

21,000 
 

80 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

18,200 
 

81 ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์จากการเรียนระบบทวิภาคี 
100% 
เข้าใจในหลักสูตรทวิภาคี เกิดความรู้และทักษะจากการฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการณ์ 

31,100 

 

82 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และบูรณาการในการการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

26,790 
 

83 ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการชีววิถีฯมากยิ่งข้ึน 

17,200 
 

 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  2,478,026  

 



 
 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม 

   

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนกัเรียนนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 



 
 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการวันวิสาขบูชา 



 
 

 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  

บดินทรเทพวรางกูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 



 
 

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 



 
 

 

 
ระหว่างวันที่ 2-18 สิงหาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 



 
 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


