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ค าน า 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม จังหวัดพัทลุงนี้ 

ได้จัดท า ข้ึน โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย ร่วมคิด ร่วมท าเพื่อพัฒนาคุณภาพ              
ของแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์มากข้ึนและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริง 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายและเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิค      
ปุาพะยอม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและตอบสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ท้ายน้ี วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศโดยภาพรวมต่อไป 
 
 

ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม 

ตุลาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 

วิสัยทัศน ์

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 

1.  จัดและส่งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพสู่สากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท้ั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมีือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 
    ประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรูเ้พื่อการพฒันาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริมพฒันา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปน็เลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ยุทธศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.  ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.  เพิ่มปรมิาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอตอ่ความต้องการของประเทศ 
3.  สง่เสริมการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ภารกิจและนโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การ
ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 

1) ด้านการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียนสายอาชีพ ก าหนดเปูาหมายของการด าเนินงานโดย 
1.1) รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดบั ปวช. การเพิม่ปริมาณผูเ้รียนในระดับ ปวส. 
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแลรายบุคคล 

การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเปูาหมายใน  50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
1.5) เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ

ผู้ปกครอง  
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย  
  2.2) จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 
19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง  
  2.3) จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอช้ันหนึ่ง 

2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ     
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี 
ยานยนต์  ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
  2.6) ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
  2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 



 

  2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
  2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
  3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
   - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
   - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
   - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,สตรี ฯลฯ  
   - ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
   - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 
   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
  3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้าง
เสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมี
วินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการ
คิดบนพื้นฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy 
รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และ
การปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการได้แก่ Web Portal, 
E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
  4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  



 

  4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
  4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  

- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุุน  
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

1. นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก ่
     นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดให้มีการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรบัเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไป  
     มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพและทั่วถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสรมิอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอปุถัมภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี 
     บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติ 
     สุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยนื 
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร  ่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปัญญา 
     ท้องถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบ้านและวัฒนธรรม 
     สากล 
4.10 ปลูกฝงัค่านิยมและจิตส านึกที่ด ี

1.2 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรกัษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 การเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประเด็น 
     แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 
2.2 เร่งแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเรง่สร้างโอกาสอาชีพและการมรีายได้ที่มั่นคงแก่ผูท้ี่เข้าสู่ 
     ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 
     พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
3.3 จัดระเบียบสังคม 

นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
6.1 ชักจูงให้นักทอ่งเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.2 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดฝูนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ 
     และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 



 

6.3 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับต้นทุนและให้มี 
     ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.4 เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
     ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
6.5 ส่งเสรมิภาคเศรษฐกิจดจิิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิัลให้เริ่ม 
      ขับเคลื่อนได้อย่างจรงิจงั 

นโยบายที่ 7 การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.1 เร่งพฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 
     และภูมิภาคอาเซียน 
7.2 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสตกิสจ์ากฐานการผลิตในชุมชน 
    สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทัง้ภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน 
7.3 พัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

นโยบายที่ 8 การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารวิจัย 
          และพัฒนาและนวัตกรรม 

8.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.2 ผลักดันงานวิจัยและพฒันาไปสู่การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรกัษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นทีอ่นุรักษ์ทรพัยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
     โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
9.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติทัง้เชิงปรมิาณ 
     และคุณภาพ 
9.3 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

นโยบายที่ 10 การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอูงกัน 
ปราบปรางการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลกูฝงัค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ 
       จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สจุริต 
       ควบคู่กับการบรหิารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ( พ.ศ. 2560-2579) 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง " 

เป้าหมาย 
    1. ความมั่นคง 
     1.1   การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   



 

 2. ความมั่งค่ัง    
     2.1  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
   2.2 เปูามายความยั่งยืน ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของ
การเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา    
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
      3.2  เปูาหมายความยั่งยืน ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม    
     3.3  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   เป็น   5  ปีแรกของ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีการปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2579) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12   มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี   ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝุรู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม   มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม   

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    20  ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน            
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ   20 ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGS)  

5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ท้ัง 10 ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาส าคัญท่ีต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทาง การพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 

2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถยกระดับ
รายได้ และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  

2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง  

2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย  

3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในภาคการคลังและด้านการเงิน  
3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ

สร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 

4.1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 

4.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
4.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง ค่ังและยั่งยืน   
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

5.1) การรักษาความมั่นคงภายใน  
5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเท 
5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  
5.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
 
 



 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
6.3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน

และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ  
6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6.5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
7.1) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ

เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน อากาศ น้ า  
7.2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์แล ะ        

โซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
7.3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
7.4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
7.5) ด้านน้ าประปา พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลมุและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทาง การพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย  

8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 
เชิงสังคม  

8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร

วิจัย  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

9.1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
9.2) การพัฒนาเมือง  
9.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย  
10,2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ   

อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  
10,3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น

ในภูมิภาค  



 

10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
                1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย 

- คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
- ก าลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
- สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จดัการศึกษาผลิตบณัฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลศิเฉพาะด้าน 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย 
- ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
- คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
- สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกจิกรรม/กระบวนการเรยีนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 
- แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 



 

 - ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
- ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
- ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
- ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
- ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 

 - คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

- หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
- โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้              
- ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
 - ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พื้นที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  

- ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
 

1. ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
 

ปรัชญา 
คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีเพือ่สงัคม 

วิสัยทัศน ์
 “มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี  
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน  
    การอาชีวศึกษา 
2. จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการท างานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิเกิดประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและน าไปใช้ 
   ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

เอกลักษณ ์
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

อัตลกัษณ ์
 ทักษะดี มีจิตอาสา 
เป้าประสงค ์

1. ปริมาณผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
2. ผู้เรียนออกกลางคันลดลง 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
8. ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถ 
   ต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
9. ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม 
 

 



 

2. จุดเนน้ในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ปฏิรูปด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝกึอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ปฏิรูประบบความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
3. ปฏิรูปด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิรูปด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพให้ทั่วถึงทุกกลุม่เปูาหมาย 
5. ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  

ล าดับท่ี 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน/กีฬา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

1 

การประกวดแผนการตลาด Marketing 
Plan MT Award 2017 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ 
“ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2560” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลไสใหญ่  
(ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

2 
การแข่งขันฝมีือแรงงานระดับชาติ ภาคที่ 
12 สงขลา 

(ระดับภาค) 
รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 

3 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

 

4 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวส. 

อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

5 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับ ปวช. 

อศจ.พัทลุง 
 (ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

6 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร ์
อศจ.พัทลุง 
 (ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

7 งานเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม
เบลิคอนโทรลเลอร์ PLC 

อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

8 
การประกวดการพูดในทีส่าธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

อศจ.พัทลุง 
(ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

 
 
 



 

 
 

ล าดับท่ี 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน/กีฬา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

9 
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

10 ทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

11 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์
อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

12 การประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
13 งานฝึกฝีมือ อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
14 การประกวดรอ้งเพลง (ไทยสากล) อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

15 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาวิธีการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์แปูงโดว์ ระดับ ปวช. 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

16 วอล์คเกอร์ปรับระดับ ประเภทที่ 6 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) ชนะเลิศ 

17 โคมไฟลูกปัดกะลา ประเภทที่ 9 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) ชนะเลิศ 

18 
เรื่อง ศึกษาวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์แปงูโดว์ 
ระดับ ปวช. 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

19 
เรื่อง การพฒันาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะ
ชาจากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ปวส. 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ2 

20 รถพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์ ประเภทที่ 1 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

21 แปูงโดว์ Play Dough ประเภทที่ 3 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
22 ซาเลง้ไฟฟูา ประเภทที่ 11 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

23 
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ 
"แปูงโดว์" (Play Dough) ประเภทที่ 12 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ2 

24 เดิน 20,000 เมตร สมัยที่ 6 ระดับนานาชาติ ชนะเลิศ 

25 เดิน 20 กิโลเมตร สมัยที่ 6 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

26 ว่ิง 1,500 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

27 ว่ิง 800 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

28 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

29 เดิน 5,000 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

 



 

 

 

ล าดับท่ี 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพ้ืนฐาน/กีฬา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

30 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

31 ว่ิง 1,500 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

32 ว่ิง 800 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

33 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

34 เดิน 5,000 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

35 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

36 ว่ิง 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

37 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

38 
กิจกรรม เดิน – ว่ิง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ป ี

จังหวัดพทัลงุ (ระดบัจงัหวัด) ชนะเลิศ 

39 
กิจกรรม เดิน – ว่ิง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ป ี

จังหวัดพทัลงุ (ระดบัจงัหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

40 
กิจกรรม เดิน – ว่ิง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ป ี

จังหวัดพทัลงุ (ระดบัจงัหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

41 
กิจกรรม เดิน – ว่ิง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ป ี

จังหวัดพทัลงุ (ระดบัจงัหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

42 ว่ิง 4 x 400 เมตร รุ่นอายุไมเ่กิน 16 ป ี
อ าเภอปุาพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

ชนะเลิศ  

43 ว่ิง 400 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ี
อ าเภอปุาพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

44 ขว้างจักร  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ี
อ าเภอปุาพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 



 

3. ยุทธศาสตร์ ของสถานศกึษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิม่ปริมาณผูเ้รียน 
เป้าประสงค์ ปริมาณผู้เรียนเพิม่ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ ผู้ส าเรจ็การศึกษาและผู้ผ่านการฝกึอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
  ตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
  ผู้เรียนออกกลางคันลดลง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน 
เป้าประสงค์ ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมพฒันา การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ ครู และผูเ้รียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัตจิรงิสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม  

ที่สามารถต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
  ครู และผูเ้รียนมีงานวิจัย นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครอืข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายใน 

และภายนอก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
เป้าประสงค์ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

4. ประวัต ิความเปน็มา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2535 เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระดับดีมาก มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก     
หลายชนิด มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมสูง กรมอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตก าลังคนเพื่อปูอนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ จึงมีโครงการสร้างสถานศึกษาใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น 

โครงการสร้างวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่  2 จึงถูกก าหนดข้ึน โดยกรมอาชีวศึกษาสั่งการให้ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นผู้จัดหาที่ดินส าหรับก่อสร้าง ซึ่ งขณะนั้นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คือ นายฤทธ์ิดี เสนะวงศ์ การด าเนินการจัดหาที่ดินได้ด าเนินการมาเรื่อยๆ และมีความ
แน่นอนข้ึนเมื่อสภาต าบลบ้านพร้าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งลานโย  
ต าบลบ้านพร้าว กิ่งอ าเภอปุาพะยอม ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2536 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอปุาพะยอม และได้ท าพิธีมอบ
ที่ดินดังกล่าวให้กับตัวแทนกรมอาชีวศึกษา คือ ท่าน ผอ .ฤทธ์ิดี เสนะวงศ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536       
ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งลานโย โดยมี ก านันไสว ดีกล่อม ประธานสภาต าบลบ้านพร้าว ก านันคล่อง มากสง ก านัน
ต าบลปุาพะยอม ผู้ใหญ่โชติ กาญจนพันธ์ คุณประวิง หนูแจ่ม ส.จ. เขตอ าเภอปุาพะยอม และประชาชนเข้าร่วม
ในพิธีรับมอบ 

16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ทุ่งลานโย เนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ 32.5 ตารางวา เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2   

11 กุมภาพันธ์ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุชาติ รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง เป็นผู้ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ตามค าสั่ง กรมอาชีวศึกษา ที่ 485/2540 และ
แต่งตั้ง นายสมวงศ์ กลับคุณ นางพันทิพา สมจิตต์ เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน  

18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่  2          
โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม 

30 กรกฎาคม 2541 กรมอาชีวศึกษา ได้มีค าสั่งที่  1582/2541 แต่งตั้ ง นายสุชาติ รักใหม่           
เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ถือเป็นผู้อ านวยการคนแรกของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดสร้างอาคาร
ช่ัวคราวในปีงบประมาณ 2540 จ านวนเงินทั้งสิ้น 15,994,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
และงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ปี 2541 ผูกพันปี 2542 และ 2543 เป็นเงิน 46,400,000 บาท (สี่สิบหก
ล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

ต่อมา  กระทรวง ศึกษา ธิการ เห็ นสมควรให้ เปลี่ ยน ช่ือ วิทยาลัย เทคนิคพัทลุ ง  แห่ งที่  2                   
เป็นวิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Paphayom Technical  College 
ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 265 หมู่ที่ 2 ต าบล บ้านพร้าว 

     อ าเภอ ปุาพะยอม จังหวัด พัทลุง  
รหสัไปรษณีย์ 93210 

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

เน้ือท่ีของสถานศึกษา 213 ไร่ 32.5 ตารางวา 
 มีอาคาร รวมทัง้สิ้น 18 หลงั  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. อาคารเรียนช่ัวคราว  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.ปูอมยาม   จ านวน 1 หลัง 

สีประจ าวิทยาลัย 
สีเลือดหม ู เป็นสีประจ าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สีฟูา-ขาว เป็นสีประจ าวันการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม 

 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์ 
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ผู้อ านวยการ
นายธวัชชัย  หนูอินทร์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
นางบุญเพ็ญ  จิตเนียม  หัวหน้า

งานบุคลากร
นางกมลทิพย์  จันทร์ทิพย์  หัวหน้า

งานการเงิน
 นางภัทรลดา  พุทธสวัสดิ์  หัวหน้า

งานการบัญชี
 นางดวงใจ  ข าด า  หัวหน้างาน

งานพัสดุ
น.ส.อารีย์  โยธินทวี  หัวหน้างาน

งานอาคารสถานที่
นายวิฤทธิ์  สิทธิสุวรรณ  หัวหน้า

งานทะเบียน
นางสุภาวดี  มากสง  หัวหน้างาน

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
 นางปัณชญา   หนูคล้ิง  หัวหน้างาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุรวุฒิ  จันทรกรานต์  หัวหน้างาน

งานความร่วมมือ
นายสุพณ  เสนใส  หัวหน้างาน

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนา
กิจการนร. นศ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอุเทน  มะธุระ หัวหน้างาน

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวจันทภร  กล่ินหอม 

งานปกครอง
นายบุญทิน  ศรีน้อย  หัวหน้า

งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน

งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน

 นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ์  หัวหน้า

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสุดใจ  สงสม  หัวหน้างาน

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายธีรชัย  ไข่ทองแก้ว

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
น.ส.เขมรัสนี  สมใจ  หัวหน้า

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมปรารถ  ข าด า  หัวหน้า

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
น.ส.อารีย์  โยธินทวี  หัวหน้า

แผนกวิชาช่างยนต์
นายอุเทน  มะธุระ หัวหน้า

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
นายอ ามร  คงวุ่น  หัวหน้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
น.ส.พภัสสรณ์  ทองแปูน  

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ์  

แผนกวิชาการบัญชี
นางดวงใจ  ข าด า  หัวหน้า

แผนกวิชาการตลาด 
นางสุพิศ  วรพันธ์  หัวหน้า

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางศาลินีย์  ไชยบุตร  หัวหน้า

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางปัณชญา  หนูคล้ิง  หัวหน้า

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล
นางพิศมัย  รัตนด า  หัวหน้า

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน
นายพงศ์อมร  หมื่นไธสง

งานประชาสัมพันธ์
น.ส.พภัสสรณ์  ทองแปูน  หัวหน้า

 



 

6.1 อัตราก าลงั ปี 2561 ข้อมลู ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ข้อมลู งานบุคลากร

อัตราก าลงัของวิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม มีบุคลากรทัง้สิน้  คน
ก. ข้าราชการ 17 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน
2 ข้าราชการครู 13 คน
3 ข้าราชการพลเรือน  - คน

ข. ลกูจ้างประจ า 1 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน  - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 1 คน

ค. พนักงานราชการ 11 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 7 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 4 คน

ง. ลกูจ้างช่ัวคราว 38 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 21 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 17 คน

จ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง มาช่วยราชการ - คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น - คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  - คน
1 ข้าราชการ  - คน
2 ลูกจ้างประจ า  - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน
ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากวา่ ม.6 - คน 5 คน 5 คน
 - ปวช./ม.6 - คน 1 คน 1 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 6 คน 6 คน
 - ปริญญาตรี 40 คน 8 คน 48 คน
 - ปริญญาโท 7 คน - คน 7 คน
 - ปริญญาเอก - คน  - คน  - คน

รวม 47 คน รวม 20 คน 67 คน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

67

 



 

6.3 ข้อมูลลกูจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหลง่เงินทีจ้่าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 16 คน 16 คน 32 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 1 คน - คน 1 คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ 1 คน 1 คน 2 คน

รวม 18 คน รวม 17 คน 35 คน

6.4 ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ
6.4.1 ผู้บริหาร รวม 4 คน

1. นายธวชัชัย  หนูอนิทร์
2. นายครรชิต  ก าลังเกือ้
3. นายอ านวย เอยีดเฉลิม
4. นายธรีชัย  ไข่ทองแกว้

6.4.2 ข้าราชการ รวม 14 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1. นายอ ามร คงวุ่น
2. นายสมปรารถ  ข าด า
3. นางดวงใจ  ข าด า
4. นายสมศักด์ิ  เรืองฤทธิ์
5. นางสาวอารีย์ โยธนิทวี
6. นางสุพศิ  วรพนัธ์
7. นางสาวพภัสสรณ์  ทองแป้น
8. นายสุรวฒิุ  จันทรกรานต์
9. นางภัทรลดา  พทุธสวสัด์ิ
10.นางบุญเพญ็  จิตเนียม
11.นางสาวเขมรัสนี  สมใจ
12.นายพงศ์อมร  หมืน่ไธสง
13.นางสาวจันทภร  กล่ินหอม

รองผู้อ านวยการวทิยาลัย
รองผู้อ านวยการวทิยาลัย

ป.ตรี
ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

-
-
-

ป.ตรี
ป.โท

-

-

-

-
-
-

ป.โท รองผู้อ านวยการวทิยาลัย

ป.โท แผนกวชิาการบัญชี -

แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวชิาช่างเทคนิคคอมพวิเตอร์

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่

ป.ตรี แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง -
ป.ตรี แผนกวชิาการโรงแรม -

แผนกวชิาการตลาด
แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง
แผนกวชิาช่างเทคนิคคอมพวิเตอร์

แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง
แผนกวชิาการบัญชี
แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐานป.โท

สอนวิชา
ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท ผู้อ านวยการวทิยาลัย

ป.โท
ป.โท

 

 



 

6.4.4 พนักงานราชการ รวม 11 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

1. นายอเุทน  มะธรุะ
2. นางสุภาวดี  มากสง
3. นางพศิมยั รัตนด า
4. นางกมลทิพย์  จันทร์ทิพย์
5. นายสุพณ  เสนใส
6. นางปัณชญา  หนูคล้ิง
7. นางศาลินีย์  ไชยบุตร
8. นายวฤิทธิ์  สิทธสุิวรรณ
9. นางสาวปุณิรัสมิ ์ อนิทร์ด้วง
10. นายภักดี  รักใหม่
11. นายสัมผัส  บัวเกดิ
6.4.5 ลกูจ้างช่ัวคราว รวม 38 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

1. นายอนุวตัร  พลูเกดิ
2. นายวรวติร์  คงเขียด
3. นายบุญทิน ศรีน้อย
4. นางสุดใจ  สงสม
5. นายธนาวฒิุ  สงหมวก
6. นายไพศาล  สุขด้วง
7. นางสาวสินีนุช  คู้ล าพนัธ์
8. นายประสบโชค  สุขยัง
9. นางธติิมา  สนิท
10.นายอนุสรณ์  โรจชะยะ
11.นายวฒิุพงศ์  มจี านงค์
12. นายขจรฤทธิ์กานต์  กลุพทัธส์ร
13.นางสาวจิราวรรณ  ปิดเมอืง
14.นางสาวเจนจิรา  ศิริรักษ์
15.นางสาวอจัชิรา  เพชรโชติ
16.นายเสกสรรค์  บุญมา
17. นายสันตวฒิุ  นาควโิรจน์ แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง
18.นางสาวจรรยารักษ์ คงเด็ด แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ
19.นางสาวสุวมิล รามนาถ์ แผนกวชิาการตลาด
20.ครูแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์
21.Mr.Dione Ashly 

-

-
-

-

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

-

ป.ตรี

ป.ตรี
-
-

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวชิาช่างยนต์

แผนกวชิาช่างยนต์

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

-

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์

ป.ตรี แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน

ป.ตรี

แผนกวชิาการโรงแรม

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

ป.4

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

-

พนักงานขับรถยนต์

-

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

นักการภารโรง

แผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

-
-

-ป.ตรี

-

ป.ตรี แผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง

ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์ -
ป.ตรี

-
ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

ป.ตรี
ป.ตรี

-

-
ป.ตรี
ป.ตรี

แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ปวส. -

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

แผนกวชิาช่างยนต์ -

ป.ตรี - หัวหน้างานวทิยบริการและห้องสมดุ

ป.ตรี แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน -

ป.ตรี

แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง

ป.ตรี แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ

ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

ป.ตรี แผนกวชิาการโรงแรม -
ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวชิาการตลาด -

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

ป.ตรี -
ป.ตรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

แผนกวชิาช่างยนต์ -

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

 



 

6.4.5 ลกูจ้างช่ัวคราว รวม 38 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

22. นายสมจิต เทพหนู
23. นางละออ้ย  รักใหม่
24. นางสาวกรรณิการ์  คงฤทธิ์
25. นางสาวภัททิยา  พรมบุญแกว้
26. นางสาวมลฤดี  คงเพง็
27. นางสาวเทพธดิา จันทร์แดง
28. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์
29. นางสาวโสภา  ทองเล่ือน
30. นางสาวเรวดี  กายฤทธิ์
31. นางมยุรี  ชุมโชติ
32. นางสาวอนงค์  เกล้ียงเกลา เจ้าหน้าท่ีงานวดัผลและประเมนิผล
33. นางสาวจันทร์จิรา  บัวเกดิ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ
34. นายสวสัด์ิ  หนูทอง
35. นายธรัีกษ ์ หมืน่รักษ์
36. นายสมใจ  จันทรโชติ
37. นายศุภชัย  คงปาน
38. นายชาลี  ชูหนู

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

ป.6 - นักการภารโรง

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์
ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพเิศษฯ

นักการภารโรง
ม.6

ป.ตรี -

ป.4 - นักการภารโรง

ม.6 - นักการภารโรง
นักการภารโรง-

ป.6 -

ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานพสัดุ

เจ้าหน้าท่ีงานพสัดุ

ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป
ปก.ศ.สูง - เจ้าหน้าท่ีงานกจิกรรม

ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร
ปวส. -

ป.ตรี -
ป.ตรี -

ป.ตรี -

ปวส.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์

     - สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 15 26 26 67 67

     - สาขางานยานยนต์ (ทวภิาคี) 29 26 17 72 72

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ

     - สาขางานโครงสร้าง 8 5 5 18 18

 - สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 17 14 51 51

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

     - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ 7 5 6 18 18

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 14 14 7 35 35

 - สาขาวชิาเคร่ืองกล

     - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 21 26 47 47

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ

     - สาขางานเทคโนโลยงีานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) 10 11 21 21

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2561  (ปีปัจจุบัน) 

632

ภาคเรียนที ่2/2561 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

 



 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 11 7 18 18

     - สาขางานกอ่สร้าง (เทียบโอนความรู้ฯ) 9 9 9

 - สาขาวชิาไฟฟา้

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 27 12 39 39

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิาการบัญชี

     - สาขาวชิาการบัญชี 14 18 15 47 4 7 11 11

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

     - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 18 21 10 49 7 14 21 21

 - สาขาวชิาการตลาด

     - สาขางานการตลาด (ทวภิาคี) 5 11 5 21 5 5 10 10

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม

     - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 20 18 58

     - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวภิาคี) 11 9 20 20

รวม 150 163 123 436 96 100 196 632

2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปีการศึกษา รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน  - ต่ ากวา่ 6 ชั่วโมง (108 อาชีพ) คน

 - 30 ชั่วโมง - 150 ชั่วโมง คน

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2561  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนที ่2/2561 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2561  (ปีปัจจุบัน) 

800

400

400  



 

1. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์

     - สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 40 15 26 81 81

     - สาขางานยานยนต์ (ทวภิาคี) 40 29 26 95 95

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ

     - สาขางานโครงสร้าง 20 8 5 33 33

 - สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 20 17 57 57

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

     - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ 20 7 5 32 32

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 14 14 48 48

 - สาขาวชิาเคร่ืองกล

     - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40 21 61 61

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ

     - สาขางานเทคโนโลยงีานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) 20 10 30 30

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562  (ปีต่อไป) 

844

ภาคเรียนที ่1/2562 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

 



 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 11 31 31

 - สาขาวชิาไฟฟา้

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 27 47 47

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิาการบัญชี

     - สาขาวชิาการบัญชี 25 14 18 57 20 4 24 81

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

     - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 25 18 21 64 20 7 27 91

 - สาขาวชิาการตลาด

     - สาขางานการตลาด (ทวภิาคี) 20 5 11 36 20 5 25 61

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม

     - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 25 20 20 65 11 11 76

     - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวภิาคี) 20 20 20

รวม 255 150 163 568 180 96 276 844

2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปีการศึกษา รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน  - ต่ ากวา่ 6 ชั่วโมง (108 อาชีพ) คน

 - 60 ชั่วโมง - 150 ชั่วโมง คน

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562  (ปีต่อไป) 

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562  (ปีต่อไป) 

ภาคเรียนที ่1/2562 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

800

400

400  



 

 

หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจยัสร้างองค์

ความรู้
รวม

1.โครงการ
สนบัสนนุ
ค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา

3.โครงการจดัหา
บุคลากรสนบัสนนุ

เพื่อคืนครูให้
นกัเรียน

4.โครงการ
ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี 
(ปวช.)

4.โครงการ
ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี 
(ปวส.) รวมทั้งสิ้น

4,764,370.00      1,488,272.91      1,088,000.00      85,000.00          -                   7,425,642.91      2,221,915.50      453,760.00        705,078.00        112,285.00        75,400.00          3,384,613.50      10,810,256.41    
 1. แผนงาน........... 4,764,370.00   1,488,272.91   1,088,000.00   85,000.00      -               7,425,642.91   1,964,320.50   189,600.00     117,600.00     57,500.00      15,000.00      2,344,020.50   9,769,663.41   
 - งบบุคลากร 2,597,455.00      -                   -                   -                   -                   2,597,455.00   -                   -                   -                   -                   -                   -               2,597,455.00   
 - งบด าเนนิงาน 666,915.00        1,488,272.91      1,088,000.00      -                   -                   3,243,187.91   -                   -                   -                   -                   -                   -               3,243,187.91   
 - งบลงทุน 1,500,000.00      -                   -                   -                   -                   1,500,000.00   -                   -                   -                   -                   -                   -               1,500,000.00   
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -                   -                   85,000.00          -                   85,000.00      1,964,320.50      -                   -                   57,500.00          15,000.00          2,036,820.50   2,121,820.50   
 - งบรายจา่ยอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -               -                   189,600.00        117,600.00        -                   -                   307,200.00     307,200.00     
 2. แผนงาน........... -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 
 
 



 

หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจยัสร้างองค์

ความรู้
รวม

6.โครงการอาชีวะ
อาสา

7.โครงการขยาย
โอกาสการศึกษา
วิชาชีพฯ (Fix it 

Center Thailand 
4.0)

8.โครงการขยาย
โอกาสการศึกษา
วิชาชีพฯ (Fix it 

Center )

 9.โครงการขยาย
และยกระดับการ
จดัการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

10.โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ ภาคฤดู

ร้อน

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............. -               -               -               -               -               -               123,745.00     234,160.00     535,838.00     29,800.00      43,200.00      966,743.00     966,743.00     
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -               -               
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -               -               
 - งบรายจา่ยอื่น 123,745.00        234,160.00        535,838.00        29,800.00          43,200.00          966,743.00     966,743.00     
 2. แผนงาน……..... -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจยัสร้างองค์

ความรู้
รวม

11.โครงการ
ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

12.โครงการผลิต 
พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย์ ฯ

13.โครงการตรวจ
ความพร้อมรถ 

ตรวจความพร้อม
คน ฯ

14.โครงการลด
ปัญหาการออก

กลางคันฯ

15.ชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............ -               -               -               -               -               -               60,000.00      30,000.00      51,640.00      24,985.00      17,200.00      183,825.00     183,825.00     
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -               -               
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -               -               
 - งบรายจา่ยอื่น 60,000.00          30,000.00          51,640.00          24,985.00          17,200.00          183,825.00     183,825.00     
 2. แผนงาน.......... -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจยัสร้างองค์

ความรู้
รวม

16.โครงการเงิน
อุดหนนุค่า

อุปกรณ์การเรียน
ของนกัเรียนฯ

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............ -               -               -               -               -               -               73,850.00      -               -               -               -               73,850.00      73,850.00      
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -               -               
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -               -               
 - งบรายจา่ยอื่น 73,850.00          -                   -                   -                   -                   73,850.00      73,850.00      
 2. แผนงาน.......... -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ประมาณการรายรับ 23,055,986 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 5,979,280 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน2,094,269.60  บาท
 - คาดวา่มรีายรับในปีต่อไป3,885,010.00  บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รับ 17,076,706 บาท
งบบุคลากร 6,120,638 บาท
งบด าเนินงาน 3,999,978 บาท
งบลงทุน บาท
งบเงินอดุหนุน 5,437,070 บาท
งบรายจ่ายอืน่ 1,519,020 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 17,076,706 บาท
งบบุคลากร 6,120,638 บาท
 - เงินเดือนข้าราชการ 7,271,314        บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 346,830          บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,521,180        บาท
 - ค่าจ้างชั่วคราว 3,335,458        บาท 
 - ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 264,000          บาท
งบด าเนินงาน 3,999,978 บาท
 -  ค่าตอบแทน 1,210,000        บาท
 -  ค่าใช้สอย 965,898          บาท
 -  ค่าวสัดุ 1,024,080        บาท
 -  ค่าสาธารณูปโภค 800,000          บาท
งบลงทนุ บาท
 -  ไมม่ี -                บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบเงินอุดหนุน 5,437,070 บาท
 -  ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 443,650          บาท
 -  ค่าหนังสือเรียน/ต าราเรียน 934,000          บาท
 -  ค่าอปุกรณ์การเรียน 214,820          บาท
 -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 840,600          บาท
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 2,851,500        บาท
 -  โครงการส่ิงประดิษฐ์ฯ 80,000            บาท
 -  โครงการทุนการศึกษาฯ 72,500            บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 1,519,020 บาท
 -   โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ     28,860            บาท
 -   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 30,000            บาท
 -   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 60,000            บาท
 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 550,000          บาท
     เพือ่ชุมชน Fix it Center
 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 200,000          บาท
     เพือ่ชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
 -   โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600          บาท
 -   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน 117,600          บาท
 -   โครงการผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู 30,000            บาท
     คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 -   โครงการเงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 188,600          บาท
 -   โครงการอาชีวะอาสา 124,360          บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์
วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายฯ

2.โครงการ
ทนุการศึกษาเฉลิม

ราชกมุารี

3.โครงการหา
รายได้ระหวา่งเรียน

4.โครงการอืน่ๆ รวมทัง้สิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร 9,929,324.29    9,929,324.29    3,258,480.00    13,187,804.29  759,057.98       13,946,862.27  
เงินเดือนขา้ราชการ 6,484,853.00    6,484,853.00    6,484,853.00    6,484,853.00    
เงินวทิยฐานะ 576,461.29       576,461.29       576,461.29       576,461.29       
เงินประจ าต าแหน่ง 184,800.00       
ค่าตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ -                  -                  -                  -                  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 346,830.00       346,830.00       346,830.00       346,830.00       
เงินอืน่ๆ 25,200.00         25,200.00         25,200.00         25,200.00         
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,521,180.00    2,521,180.00    2,521,180.00    2,521,180.00    
ค่าจ้างชั่วคราว 3,258,480.00    3,258,480.00    76,977.98        3,335,457.98    
ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 264,000.00       264,000.00       
ค่าครองชพีชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว) 418,080.00      418,080.00      
 -  งบด าเนินงาน 796,040.00       681,040.00       380,000.00       2,657,080.00    162,924.00       2,820,004.00    1,179,974.00    3,999,978.00    

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

แผนการใช้จา่ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      - ค่าตอบแทน 120,000.00       260,000.00       100,000.00       480,000.00       480,000.00       730,000.00       
ค่าเชา่บา้น (ขั้นต่ า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 10,000.00     10,000.00         10,000.00         -                  
เงินค่าสอนพเิศษ 120,000.00    250,000.00    100,000.00    470,000.00       470,000.00       730,000.00       
ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 293,000.00       160,000.00       453,000.00       162,924.00       615,924.00       349,974.00       
ค่าเชา่ทรัพยสิ์น (ค่าเชา่คอมพวิเตอร์)

ค่าเชา่รถยนต์ (ขั้นต่ า)

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00       160,000.00       -                  310,000.00       310,000.00       290,000.00       
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -                  -                  -                  
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 30,000.00         30,000.00         30,000.00         
ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง -                  -                  10,000.00         
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าบริการขน
ขยะมูลฝอย) 24,480.00        
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม (พนร.) 113,000.00       113,000.00       113,000.00       
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม (ลูกจ้าง) 162,924.00       162,924.00       25,494.00         
          - ค่าวสัดุ 383,040.00       261,040.00       280,000.00       924,080.00       -                  924,080.00       100,000.00       
วสัดุส านักงาน 60,000.00         50,000.00         -                  110,000.00       110,000.00       50,000.00         
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00         60,000.00         110,000.00       110,000.00       50,000.00         
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         
วสัดุการศึกษา 235,040.00       106,040.00       341,080.00       341,080.00       
วสัดุงานบา้นงานครัว 15,000.00         15,000.00         15,000.00         -                  
วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา -                  -                  
วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00         20,000.00         20,000.00         -                  
วสัดุกอ่สร้าง 20,000.00         20,000.00         20,000.00         -                  
วสัดุประชาสัมพนัธ/์โฆษณา 8,000.00          10,000.00         18,000.00        18,000.00        7,000.00          
วสัดุฝึกระยะส้ัน 280,000.00       280,000.00       280,000.00       
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 800,000.00       -                  800,000.00       800,000.00       -                  
ค่าโทรศัพท์ 40,000.00         40,000.00         40,000.00         -                  
ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟา้ 740,000.00       740,000.00       740,000.00       -                  

ค่าไปรษณีย์ 20,000.00         20,000.00         20,000.00         -                  
 - งบลงทนุ

  3.1 ครุภณัฑ์

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง  



 

 - งบเงินอุดหนุน 80,000.00        80,000.00        2,043,560.00    72,500.00         -                  2,196,060.00    2,196,060.00    
 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์

80,000.00         80,000.00        80,000.00        80,000.00        
 - อดุหนุนโครงการวจิัยและพฒันา -                  
 - อดุหนุน อศ.กช. -                  
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 72,500.00         72,500.00         72,500.00         
 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

2,043,560.00    2,043,560.00    2,043,560.00    

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อกท.

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวชิาชพี
อตุสาหกรรม
 - อดุหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน -                  -                  -                  
 - อดุหนุนนักเรียนเจังหวดัภาคใต้

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวชิาชพี
พาณิชยกรรม
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีาน
วทิยาศาสตร์
 - งบรายจ่ายอ่ืน 1,319,020.00    1,319,020.00    1,319,020.00    
 - โครงการตรวจความพร้อมรถ 
ตรวจความพร้อมคนฯ     ในระบบรถ
โดยสารประจ าทางฯ

28,860.00         28,860.00        28,860.00        

 - โครงการอาชวีะอาสา 124,360.00       124,360.00       124,360.00       
 - โครงการปฏบิติัการตรวจเขม้ขน้รถ
โดยสารหมวด 2 และหมวด3

28,860.00         28,860.00        
28,860.00        

 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 30,000.00         30,000.00         30,000.00         
 - โครงการผลิต พฒันา เสริมสร้าง
คุณภาพชวีติครู คณาจารย ์และ
บคุลากรทางการศึกษา

30,000.00         30,000.00         30,000.00         

 - โครงการ ส่งเสริมการประกอบ
อาชพีอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา

60,000.00         60,000.00         60,000.00         

 - โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา 189,600.00       189,600.00       189,600.00       

 - โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูใหน้ักเรียน 117,600.00       117,600.00       117,600.00       

 - โครงการเงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 188,600.00       188,600.00      188,600.00      

 - โครงการ Fix it Center 550,000.00       550,000.00       550,000.00       

 - โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 200,000.00       200,000.00       200,000.00       

 - โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 60,000.00         60,000.00         60,000.00         

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E to E) 43,200.00         43,200.00         43,200.00         
 - โครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื 17,200.00         17,200.00         17,200.00          



 

 - โครงการ 1,381,790.00    1,381,790.00    
โครงการประชาสัมพนัธ ์
วทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

40,000.00         40,000.00         

โครงการจดัท าแผนปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

1,000.00          1,000.00          

โครงการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพสถานศึกษา

20,850.00         20,850.00        

โครงการจัดท าสมุดบนัทึกนักศึกษา
ฝึกงาน

9,500.00          9,500.00          

โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน
 นักศึกษา

21,000.00         21,000.00         

โครงการจัดหายาและเวชภณัฑ์ 15,000.00         15,000.00         

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2562

90,000.00         90,000.00         

โครงการลดใชข้ยะพลาสติก 
วทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

30,000.00         30,000.00         

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ภายในและภายนอกวทิยาลัยเทคนิค
ปา่พะยอม

200,000.00       200,000.00       

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
และปร้ินเตอร์ แผนกวชิาสามัญ
สัมพนัธ์

22,000.00         22,000.00         

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์พดัลม แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 6,000.00          6,000.00          

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหอ้งปฏบิติัการเทคนิคยานยนต์ 38,000.00         38,000.00        

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองเชื่อม
ไฟฟา้

90,000.00         90,000.00         

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการชา่ง
ไฟฟา้ก าลัง หอ้ง 3501 (ชั้นลอย)

11,200.00         11,200.00         

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ 222

70,000.00         70,000.00         

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

70,000.00         70,000.00         

โครงการพฒันาศูนยฝึ์กอาชพีใน
สถานศึกษา

15,000.00         15,000.00         

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพือ่การพฒันาคุณภาพบคุลากร
ในองค์กร ประจ าปงีบประมาณ 2562

200,000.00       200,000.00       

โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจการจัดท า
แผนพฒันาตนเองรายบคุคล (ID 

13,700.00         13,700.00         

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์งานวทิย
บริการและหอ้งสมุด

31,000.00         31,000.00         

โครงการพฒันาปรับปรุงวทิยบริการ
และหอ้งสมุด

29,000.00         29,000.00         

โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 30,000.00         30,000.00         

โครงการจัดหาตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก

22,800.00         22,800.00        

โครงการจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ิน
เตอร์ แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน

5,500.00          5,500.00          

โครงการซ่อมครุภณัฑ์แผนกวชิา
เทคนิคพืน้ฐาน

22,000.00         22,000.00          



 

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ (ตู้เกบ็
เอกสาร)

13,000.00         13,000.00         

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ (พดัลม) 1,000.00          1,000.00          

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ (งานวดัผล) 23,000.00         23,000.00         

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  (ตู้เกบ็
เอกสาร)

5,000.00          5,000.00          

โครงการจัดท าบตัรประจ าตัว
นักเรียนนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา
 2561

18,240.00         18,240.00        

โครงการพธิมีอบประกาศนียบตัร
นักเรียนนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา
 2561

33,000.00         33,000.00         

โครงการปรับปรุงและพฒันาหอ้ง
ประชมุ ชั้น 3 ตึกอ านวยการ

20,000.00         20,000.00         

โครงการจัดหาส่ือการศึกษาและส่ือ
การเรียนการสอน

165,000.00       165,000.00       

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย
 สอศ. กระทรวง พ้ืนที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 618,590.00       

1 โครงการพิธีมอบประกาศนยีบัตรนกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน 33,000.00         

2 โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน 18,240.00         
3 โครงการประชาสัมพนัธ ์วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานประชาสัมพนัธ์ 40,000.00         
4 โครงการพฒันาปรับปรุงวทิยบริการและห้องสมดุ วทิยาบริการฯ 29,000.00         
5 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา งานวางแผนฯ 1,000.00           
6 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานศูนย์ข้อมลูฯ 50,000.00         
7 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษา งานประกนัฯ 20,850.00         
8 โครงการจัดท าสมดุบันทึกนักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 9,500.00           
9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวภิาคีกอ่นออกฝึกงาน งานทวภิาคี 1,000.00           
10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกงาน งานทวภิาคี 2,000.00           
11 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวภิาคี ประจ าปี 2562 งานทวภิาคี 2,500.00           
12 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  2/2561 งานปกครอง 12,000.00         
13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  1/2562 งานปกครอง 12,000.00         
14 โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง งานปกครอง ไมใ่ช้งปม.
15 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวฯ 1,500.00           
16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิม่ปริมาณผู้เรียน งานแนะแนวฯ 10,000.00         

17
โครงการปฐมนิเทศและปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปี
การศึกษา  2562

งานแนะแนวฯ 10,000.00         

18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00         
19 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 2) งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม.
20 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (คร้ังท่ี 1) งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม.
21 โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษา งานสวสัดิการฯ 21,000.00         
22 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ งานสวสัดิการฯ 15,000.00         

23 โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบคุลากร ประจ าปกีารศึกษา 2562 งานสวสัดิการฯ 90,000.00         

24 โครงการลดใช้ขยะพลาสติก วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานอาคารสถานท่ี 30,000.00         

25 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภายในและภายนอกวทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม งานอาคารสถานท่ี 200,000.00        

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,487,935.00     

26
โครงการ ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ของนักเรียน 
นักศึกษา

งานวจิัยฯ 70,000.00         

27 โครงการพฒันาส านักงาน งาวจิัย พฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ งานวจิัยฯ 10,000.00         
28 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิัยฯ 12,000.00         
29 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งานส่งเสริมฯ 60,000.00         
30 โครงการรับการประเมนิโครงการชีววถิีเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน แผนกวชิาสามญัฯ 20,000.00         
31 โครงการ English for you แผนกวชิาสามญัฯ 1,000.00           
32 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 แผนกวชิาสามญัฯ 1,500.00           
33 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับ อศจ. แผนกวชิาสามญัฯ 6,500.00           
34 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับภาค แผนกวชิาสามญัฯ 8,000.00           
35 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับชาติ แผนกวชิาสามญัฯ 12,000.00         
36 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2562 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,000.00           
37 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 1/2562 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,500.00           
38 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2562 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00           
39 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวชิาชีพช่างกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2562 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00           
40 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00           
41 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 3,000.00           
42 โครงการบริการวชิาการและบริการวชิาชีพ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00           
43 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวชิาชีพช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00           
44 โครงการท าบุญแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00           
45 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างยนต์ (ภายใน) แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00           
46 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 8,000.00           
47 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00           
48 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00           
49 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00           
50 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00           
51 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างเชื่อมโลหะ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00           

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรม

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
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52 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00           
53 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562 แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 5,500.00           
54 โครงการช่างไฟฟา้อนุรักษ ์พทัิกษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม.
55 โครงการท าบุญแผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00           
56 โครงการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 2,000.00           
57 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการบัญชี 4,700.00           
58 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาการบัญชี แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00           
59 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00           
60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวชิาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนักบัญชี แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00           
61 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพบัญชี ระดับ อศจ. แผนกวชิาการบัญชี 7,560.00           
62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนธรุกจิและระบบภาษขีองธรุกจิ แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00           
63 โครงการเผยแพร่ความรู้ การท าบัญชีครัวเรือนเพือ่แกป้ัญหาความยากจน แผนกวชิาการบัญชี 20,000.00         
64 โครงการกจิกรรมวนันักขาย Marketing Day แผนกวชิาการตลาด 3,000.00           
65 โครงการพฒันาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด แผนกวชิาการตลาด 2,000.00           
66 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการตลาด 2,000.00           
67 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพ เขียนแผนธรุกจิ ระดับ อศจ. แผนกวชิาการตลาด 6,930.00           
68 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00           
69 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00           
70 โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชพีคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,500.00           
71 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ "การพฒันาทักษะวชิาชพีด้านการโรงแรม" แผนกวชิาการโรงแรม 4,100.00           
72 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม.
73 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2561 แผนกวชิาการโรงแรม 4,000.00           
74 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ แผนกวชิาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00           
75 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนกวชิาการโรงแรม 3,400.00           
76 โครงการส่งเสริมการออมเงินกบัธนาคารออมสิน แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม.
77 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพฒันาบุคลากภาพสู่ความส าเร็จ แผนกวชิาการโรงแรม 2,200.00           
78 โครงการแข่งขันทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) ระดับ อศจ. แผนกวชิาการโรงแรม 4,450.00           
79 โครงการ TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 11,000.00         

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม
3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
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80 โครงการ Big cleaning Day งานกจิกรรม 570.00             
81 โครงการส่งเสริมกฬีาระดับจังหวดั งานกจิกรรม 5,000.00           
82 โครงการกฬีาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ งานกจิกรรม 10,000.00         
83 โครงการส่งเสริมกฬีาฯ งานกจิกรรม 2,000.00           
84 โครงการแข่งขันกฬีาสี งานกจิกรรม 25,000.00         
85 โครงการเตรียมรับการประเมนิองค์วชิาชีพฯ งานกจิกรรม 7,000.00           
86 โครงการประกวดร้องเพลง งานกจิกรรม 2,725.00           
87 โครงการประชมุวิชาการองค์การนกัวิชาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00           
88 โครงการประชมุวชิาการองค์การนักวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย  ระดับจังหวดั งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
89 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม คร้ังท่ี 1) งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
90 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม คร้ังท่ี 2) งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
91 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 570.00             
92 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 570.00             
93 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
94 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด งานกจิกรรม 8,000.00           
95 โครงการการเสริมสร้างประชาธปิไตยในสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00           
96 โครงการวนัปิยมหาราช งานกจิกรรม 1,700.00           
97 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 งานกจิกรรม 5,000.00           
98 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ งานกจิกรรม 5,100.00           
99 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานกจิกรรม 3,000.00           
100 โครงการวนัวสิาขบูชา งานกจิกรรม 1,000.00           
101 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (พธิไีหวค้รู) งานกจิกรรม 12,000.00         
102 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 3,000.00           
103 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ งานกจิกรรม 40,000.00         
104 โครงการวนัเข้าพรรษา งานกจิกรรม 1,500.00           
105 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม 5,000.00           
106 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ งานกจิกรรม 10,000.00         
107 โครงการโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรม งานกจิกรรม 5,000.00           

ที่ โครงการ/กิจกรรม

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

108 โครงการวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ งานกจิกรรม 1,500.00           
109 โครงการสถานพนิิจ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
110 โครงการวนัวชิราวธุ ประจ าปี 2562 งานกจิกรรม 1,700.00           
111 โครงการเข้าค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือวสิามญั งานกจิกรรม 25,000.00         
112 โครงการจัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ งานกจิกรรม 8,000.00           
113 โครงการปรับปรุงห้องลูกเสือวสิามญั งานกจิกรรม 6,800.00           
114 โครงการคล้ายวนัสวรรคต ร.9 งานกจิกรรม 1,000.00           
115 โครงการจัดท าป้ายรณรงค์ งานกจิกรรม 4,000.00           
116 โครงการจัดท าแฟม้ประวติัประจ าตัวผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 10,000.00         
117 โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพกั/ท่ีอยู่อาศัยผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 15,000.00         

118 โครงการติดตามและจัดท าข้อมลูผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมา งานครูท่ีปรึกษา 5,000.00           

119 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง งานครูท่ีปรึกษา 20,000.00         
120 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Center) งานโครงการพเิศษฯ 750,000.00        

121
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถกอ่นใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วง
เทศกาลปีใหม ่2562 (เทศกาลปีใหม)่

งานโครงการพเิศษฯ 46,280.00         

122
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถกอ่นใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 (เทศกาลสงกรานต์)

งานโครงการพเิศษฯ 47,080.00         

123
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา      ช่วง
เทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 “ขับรถมนี้ าใจ รักษาวนิัยจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00         

124
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา      ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 “ขับรถมนี้ าใจ รักษาวนิัยจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00         

125
โครงการประชุมชี้แจงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การรายวชิา

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00         

126 โครงการพฒันาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา งานโครงการพเิศษฯ 15,000.00         

127
โครงการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา

งานความร่วมมอื 2,000.00           

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

โครงการพิเศษ (เงินรายได้สถานศึกษา) 874,200.00       

128
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่การพฒันาคุณภาพบุคลากรในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

งานบุคลากร 200,000.00        

129
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนพฒันาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC

งานหลักสูตร 13,700.00         

130 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และปร้ินเตอร์ แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ สามญัสัมพนัธ์ 22,000.00         

131 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พดัลม แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ สามญัสัมพนัธ์ 6,000.00           

132 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้ ช่างเชื่อมโลหะ 90,000.00         

133 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟา้ก าลัง ห้อง 3501 (ชั้นลอย) ช่างไฟฟา้ก าลัง 11,200.00         

134 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 222 การบัญชี 70,000.00         
135 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 70,000.00         
136 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานวทิยบริการและห้องสมดุ งานวทิยบริการฯ 31,000.00         
137 โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ งานพสัดุ 30,000.00         
138 โครงการจัดหาตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก งานพสัดุ 22,800.00         
139 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และปร้ินเตอร์ แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน เทคนิคพืน้ฐาน 5,500.00           
140 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน เทคนิคพืน้ฐาน 22,000.00         
141 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เกบ็เอกสาร) งานบัญชี 13,000.00         
142 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พดัลม) งานบัญชี 1,000.00           
143 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เอกสาร) งานแนะแนว 5,000.00           
144 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งานวดัผล) งานวดัผล 23,000.00         
145 โครงการปรับปรุงและพฒันาห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอ านวยการ งานส่ือฯ 20,000.00         
146 โครงการจัดหาส่ือการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน งานส่ือฯ 165,000.00        
147 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 38,000.00         
148 โครงการพฒันาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา งานโครงการพเิศษฯ 15,000.00         

โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร) 55,000.00         

149
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประจ าปี
งบประมาณ 2562

งานทวภิาคี 35,000.00         

150 โครงการจัดต้ังและพฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แผนกสามญัสัมพนัธ์ 10,000.00         

151 โครงการชีววถิีเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน แผนกสามญัสัมพนัธ์ 10,000.00         

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม
3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 
 
 
 
 
 



 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ           งาน/

แผนก         
 ทีใ่ช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวมเป็นเงิน

รวมทัง้สิ้นเป็นเงินงบประมาณ 6,780,703 6,780,703

1 งานตามภาระงานประจ า 3,799,978 3,799,978

1.1 งบด าเนินงาน 3,799,978 3,799,978

1.2 งบลงทนุ

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 618,590 618,590

2.1
โครงการพธิมีอบประกาศนียบตัร
นักเรียน นักศึกษา    ประจ าปกีารศึกษา
 2561

งานทะเบยีน 33,000.00     
33,000

2.2
โครงการท าบตัรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562

งานทะเบยีน 18,240.00     
18,240

2.3 โครงการประชาสัมพนัธ ์วทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอมงานประชาสัมพนัธ์ 40,000.00     40,000

2.4
โครงการพฒันาปรับปรุงวทิยบริการ
และหอ้งสมุด

วทิยบริการฯ 29,000.00     
29,000

2.5 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ 2563 งานวางแผนฯ 1,000.00       1,000

2.6
โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบ
เครือขา่ยในวทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

งานศูนยข์อ้มูลฯ 50,000.00     
50,000

2.7 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษางานประกนัฯ 20,850.00     20,850

2.8 โครงการจัดท าสมุดบนัทึกนักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 9,500.00       9,500

2.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวภิาคีกอ่นออกฝึกงานงานทวภิาคี 1,000.00       1,000

2.10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกงานงานทวภิาคี 2,000.00       2,000

2.11
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวภิาคี ประจ าป ี2562

งานทวภิาคี 2,500.00       
2,500

2.12
โครงการประชมุผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  2/2561

งานปกครอง 12,000.00     
12,000

2.13 โครงการประชมุผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  1/2562งานปกครอง 12,000.00     12,000

ปฏิทนิการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม จงัหวัดพัทลงุ
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

 



 

2.14
โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง

งานปกครอง ไม่ใชง้ปม.
ไม่ใช้งปม.

2.15
โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบ
การศึกษา                ปกีารศึกษา 2562 งานแนะแนวฯ 1,500.00       

1,500

2.16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิม่ปริมาณผู้เรียนงานแนะแนวฯ 10,000.00     10,000

2.17
โครงการปฐมนิเทศและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา  2562

งานแนะแนวฯ 10,000.00     
10,000

2.18 โครงการปจัฉมินิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00  10,000
2.19 โครงการบริจาคโลหติ ประจ าปกีารศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 2)งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.
2.20 โครงการบริจาคโลหติ ประจ าปกีารศึกษา 2562 (คร้ังท่ี 1)งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

2.21 โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษางานสวสัดิการฯ 21,000.00  21,000
2.22 โครงการจัดหายาและเวชภณัฑ์ งานสวสัดิการฯ 15,000.00  15,000

2.23
โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและบคุลากร ประจ าปี

งานสวสัดิการฯ 90,000.00  
90,000

2.24 โครงการลดใชข้ยะพลาสติก งานอาคารสถานท่ี 30,000.00  30,000

2.25 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภายใน
และภายนอกวทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

งานอาคารสถานท่ี 200,000.00 
200,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,487,935 1,487,935

3.1
โครงการ ประกวด นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวจิัยฯ 70,000.00  
70,000

3.2
โครงการพฒันาส านักงาน งาวจิัย 
พฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

งานวจิัยฯ 10,000.00  
10,000

3.3
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิัยฯ 12,000.00  12,000

3.4
โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานส่งเสริมฯ 60,000.00  
60,000

3.5
โครงการรับการประเมนิโครงการ
ชีววถิีเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน

แผนกวชิาสามญัฯ 20,000.00  
20,000

3.6 โครงการ English for you แผนกวชิาสามญัฯ 1,000.00    1,000

3.7 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปกีารศึกษา 2562แผนกวชิาสามญัฯ 1,500.00    1,500

3.8 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับ อศจ.แผนกวชิาสามญัฯ 6,500.00    6,500

3.9 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับภาคแผนกวชิาสามญัฯ 8,000.00    8,000

3.10 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับชาติแผนกวชิาสามญัฯ 12,000.00  12,000

3.11
โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่าง
กอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2562

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,000.00    
3,000

3.12 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 1/2562แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,500.00    3,500

3.13

โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ปีงบประมาณ 2562

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00    
1,000

3.14
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทาง
วชิาชีพช่างกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00    
1,000

3.15 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการแผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00    2,000  



 

3.16 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการแผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 3,000.00    3,000

3.17 โครงการบริการวชิาการและบริการวชิาชีพแผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00    2,000

3.18 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวชิาชีพช่างยนต์แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00    3,000

3.19 โครงการท าบุญแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00    3,000

3.20 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างยนต์ (ภายใน)แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00    3,000

3.21 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาชา่งยนต์ ภาคเรียนท่ี 1/2561แผนกวชิาช่างยนต์ 8,000.00    8,000

3.22 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00    1,000

3.23 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00    1,000

3.24 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการแผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00    1,000

3.25 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างเชื่อมโลหะแผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00    1,000

3.26 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00    1,000

3.27 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาช่างเชือ่มโลหะ 1,000.00    1,000

3.28 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2562แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 5,500.00    5,500

3.29 โครงการช่างไฟฟา้อนุรักษ ์พทัิกษส่ิ์งแวดล้อมแผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.30 โครงการท าบุญแผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00    3,000

3.31 โครงการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 2,000.00    2,000

3.32 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการแผนกวชิาการบัญชี 4,700.00    4,700

3.33 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาการบัญชีแผนกวชิาการบัญชี 1,000.00    1,000

3.34 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00    1,000

3.35
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วชิาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนักบัญชี

แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00    
4,000

3.36 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพบัญชี ระดับ อศจ.แผนกวชิาการบัญชี 7,560.00    7,560

3.37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจด
ทะเบียนธรุกจิและระบบภาษขีอง

แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00    
4,000

3.38
โครงการเผยแพร่ความรู้ การท า
บัญชีครัวเรือนเพือ่แกป้ัญหาความ

แผนกวชิาการบัญชี 20,000.00  
20,000

 



 

3.39 โครงการกจิกรรมวนันักขาย Marketing Dayแผนกวชิาการตลาด 3,000.00    3,000

3.40 โครงการพฒันาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาดแผนกวชิาการตลาด 2,000.00    2,000

3.41 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการแผนกวชิาการตลาด 2,000.00    2,000

3.42 โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี เขยีนแผนธรุกจิ ระดับ อศจ.แผนกวชิาการตลาด 6,930.00    

3.43
โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ 
แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00    
1,000

3.44 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพคอมพวิเตอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00    1,000

3.45 โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชพีคอมพวิเตอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,500.00    1,500

3.46
โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ "การ
พฒันาทักษะวชิาชพีด้านการโรงแรม"

แผนกวชิาการโรงแรม 4,100.00    
4,100

3.47 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.48 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1/2562แผนกวชิาการโรงแรม 4,000.00    4,000

3.49 โครงการประกวดโครงการวชิาชพี แผนกวชิาการโรงแรมแผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00    1,000

3.50 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศแผนกวชิาการโรงแรม 3,400.00    3,400

3.51 โครงการส่งเสริมการออมเงินกบัธนาคารออมสินแผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.52
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ

แผนกวชิาการโรงแรม 2,200.00    
2,200

3.53
โครงการแข่งขันทักษะการผสม
เคร่ืองด่ืม (Bartender) ระดับ อศจ. แผนกวชิาการโรงแรม 4,450.00    

3.54 โครงการ TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 11,000.00  11,000

3.55 โครงการ Big cleaning Day งานกจิกรรม 570.00      570

3.56 โครงการส่งเสริมกฬีาระดับจังหวดั งานกจิกรรม 5,000.00    5,000

3.57 โครงการกฬีาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้งานกจิกรรม 10,000.00  10,000

3.58 โครงการส่งเสริมกฬีาฯ งานกจิกรรม 2,000.00    2,000

3.59 โครงการแข่งขันกฬีาสี งานกจิกรรม 25,000.00  25,000

3.60 โครงการเตรียมรับการประเมนิองค์วชิาชีพฯงานกจิกรรม 7,000.00    7,000

3.61 โครงการประกวดร้องเพลง งานกจิกรรม 2,725.00    2,725

3.62

โครงการประชมุวชิาการองค์การนัก
วชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา

งานกจิกรรม 3,000.00    
3,000

3.63
โครงการประชมุวชิาการองค์การนัก
วชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย  งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.64
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม 

งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
ไม่ใช้งปม.

3.65
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม 

งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
ไม่ใช้งปม.

 



 

3.66 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 570.00      570

3.67 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 570.00      570

3.68 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.69 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดงานกจิกรรม 8,000.00    8,000

3.70 โครงการการเสริมสร้างประชาธปิไตยในสถานศึกษางานกจิกรรม 3,000.00    3,000

3.71 โครงการวนัปิยมหาราช งานกจิกรรม 1,700.00    1,700

3.72
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

งานกจิกรรม 5,000.00    
5,000

3.73
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

งานกจิกรรม 5,100.00    
5,100

3.74
โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

งานกจิกรรม 3,000.00    
3,000

3.75 โครงการวนัวสิาขบูชา งานกจิกรรม 1,000.00    1,000

3.76 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (พธิไีหวค้รู)งานกจิกรรม 12,000.00  12,000

3.77 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 3,000.00    3,000

3.78 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ งานกจิกรรม 40,000.00  40,000

3.79 โครงการวนัเข้าพรรษา งานกจิกรรม 1,500.00    1,500

3.80 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม 5,000.00    5,000

3.81
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข งานกจิกรรม 10,000.00  10,000

3.82 โครงการโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรม งานกจิกรรม 5,000.00    5,000

3.83
โครงการสถานพนิิจ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.84
โครงการวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ งานกจิกรรม 1,500.00    

1,500

3.85
โครงการวนัวชิราวธุ ประจ าปี 2562 งานกจิกรรม 1,700.00    

1,700

3.86
โครงการเข้าค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือวสิามญังานกจิกรรม 25,000.00  

25,000

3.87
โครงการจัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ งานกจิกรรม 8,000.00    

8,000

3.88
โครงการปรับปรุงห้องลูกเสือวสิามญั งานกจิกรรม 6,800.00    

6,800

3.89
โครงการวนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9 งานกจิกรรม 1,000.00    

1,000

3.90
โครงการจัดท าป้านรณรงค์ งานกจิกรรม 4,000.00    

4,000

 



 

3.91
โครงการจัดท าแฟม้ประวติัประจ าตัวผู้เรียนงานครูท่ีปรึกษา 10,000.00  

10,000

3.92
โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพกั/ท่ีอยู่อาศัยผู้เรียนงานครูท่ีปรึกษา 15,000.00  

15,000

3.93

โครงการติดตามและจัดท าข้อมลู
ผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ี
ผ่านมา

งานครูท่ีปรึกษา 5,000.00    

5,000

9.94
โครงการ รับ-ตาม-ส่ง งานครูท่ีปรึกษา 20,000.00  

20,000

3.95

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพือ่ชุมชน       (Fix it 
Center) ประจ าปีงบประมาณ 
2562

งานโครงการพเิศษฯ 750,000.00 

750,000

3.96

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน "ตรวจรถกอ่นใช้ 
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่
 2562 (เทศกาลปีใหม)่

งานโครงการพเิศษฯ 46,280.00  

46,280

3.97

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน "ตรวจรถกอ่นใช้ 
ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2562 (เทศกาล
สงกรานต์)

งานโครงการพเิศษฯ 47,080.00  

47,080

3.98

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ.
 2562 “ขับรถมนี้ าใจ รักษาวนิัย
จราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00  

10,000

3.99

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 พ.ศ. 2562 “ขับรถมนี้ าใจ รักษา
วนิัยจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00  

10,000

3.100

โครงการประชุมชี้แจงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชืโดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการรายวชิา

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00  

10,000

3.1
โครงการพฒันาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษางานโครงการพเิศษฯ 15,000.00  

15,000

3.102

โครงการสร้างภาพลักษณ์และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการ
จัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

งานความร่วมมอื 2,000.00    

2,000

 



 

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./) 874,200 874,200

4.1

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพือ่การพฒันาคุณภาพบุคลากร
ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 

งานบุคลากร 200,000.00 
200,000

4.2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการจัดท า
แผนพฒันาตนเองรายบุคคล (ID 

งานหลักสูตร 13,700.00  

4.3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ สามญัสัมพนัธ์ 22,000.00  22,000

4.4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พดัลม แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์สามญัสัมพนัธ์ 6,000.00    6,000

4.5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเชื่อม ช่างเชื่อมโลหะ 90,000.00  90,000

4.6
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ช่างไฟฟา้ก าลัง      ห้อง 3501 

ช่างไฟฟา้ก าลัง 11,200.00  
11,200

4.7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การบัญชี 70,000.00  70,000

4.8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 70,000.00  70,000

4.9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานวทิย งานวทิยบริการฯ 31,000.00  31,000

4.10 โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ งานพสัดุ 30,000.00  30,000

4.11 โครงการจัดหาตู้เหล็กบานเล่ือน งานพสัดุ 22,800.00  22,800

4.12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เทคนิคพืน้ฐาน 5,500.00    5,500

4.13 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวชิา เทคนิคพืน้ฐาน 22,000.00  22,000

4.14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เกบ็ งานบัญชี 13,000.00  13,000

4.15 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พดัลม) งานบัญชี 1,000.00    1,000

4.16 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งานวดัผล 23,000.00  23,000

4.17 โครงการปรับปรุงและพฒันาห้อง งานส่ือฯ 20,000.00  20,000

4.18 โครงการจัดหาส่ือการศึกษาและส่ือ งานส่ือฯ 165,000.00 165,000

4.19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์แผนกวชิาช่างยนต์ 38,000.00  38,000

4.20 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เอกสาร) งานแนะแนว 5,000.00    5,000

4.21 โครงการพฒันาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษางานโครงการพเิศษฯ 15,000.00  15,000

5
โครงการพิเศษ (นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ) 55,000.00     55,000

5.1
โครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

งานทวภิาคี 35,000.00  35,000

5.2
โครงการจัดต้ังและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 

แผนกสามญัสัมพนัธ์ 10,000.00  10,000

5.3 โครงการชีววถิีเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืนแผนกสามญัสัมพนัธ์ 10,000.00  10,000  


