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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม จังหวัดพัทลุงนี้ 
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เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศโดยภาพรวมต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ      
เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง

วิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 
   ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 
   ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. ยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร ์

1. ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท ามีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพือ่ชุมชน Fix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทนกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ”ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดบัชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน 
     วิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกจิกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสงัคม จิตอาสาและกีฬาด้าน 
     คุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสู้่การเป็นผูป้ระกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพฒันานวัตกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน 
 
 



2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
   - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
   - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 

 - วิทยาลัยการทอ่งเที่ยวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่การเรียนการสอนด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครอูาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครูโดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจดัการ  “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมลู สนบัสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

   - ดูแล และ แก้ปัญหา ครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
 - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 ปูองกัน และแกป้ัญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

   - ครุภัณฑ์มาตรฐานข้ันพื้นฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอ านาจการบรหิารงบประมาณ 

มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  “เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกึอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานกัศึกษา พัฒนาครู 
    พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่ 
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1) เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบรหิารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 



4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กบัประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร เสรมิสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยัง่ยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายยอ่ยสูเ่กษตรยัง่ยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทกัษะผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูส่ากล 
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมอืงศูนย์กลางความเจรญิ 
5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพฒันา 
6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเปน็หุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศสง่เสรมิให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์ 
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสทิธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรบัระบบการบรหิาร

จัดการอทุกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลงังานทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่สิ่งแวดลอ้ม 



2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6) พัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 
7) ปรับปรงุการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา 

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นทีสู่งพื้นที่ตามแนว 

ตะเข็บชายแดน และพื้นทีเ่กาะแกง่ ชายฝั่งทะเล ทัง้กลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน- 
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาท ิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอบุัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอรเ์ป็นต้น 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
1. ก าลังคนมีทกัษะทีส่ าคัญจ าเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทีส่ร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มสีมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 



2. ส่งเสรมิการผลิตและพฒันาก าลังคนทีม่ีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทีส่ร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลกัษณะที่จ าเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน- 

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจัดกจิกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มคุีณภาพและมาตรฐาน และประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้คนทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สือ่ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการวาง

แผนการบรหิารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาทีม่คุีณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรบัคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาทีม่ีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 
 
 



     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั 

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหลง่เรยีนรู้ และสือ่การเรียนรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ 

ตรวจสอบได ้
2. ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสง่ผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และพื้นที ่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรบัลักษณะที่แตกต่างกัน 

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ 

ก าลังใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรงุโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรงุกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพือ่การศึกษาที่สง่ผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 



4. แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ . 2560 – 2564)  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 

คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดองกลยุทธ์ 

1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกจิกรรมเสริมทักษะพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกบัทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.2 พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก 

1.3 ส่งเสรมิการพฒันาเนือ้หาสาระที่ทันสมัยในทุกระดบั/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทัง้ต าราเรียนอเิล็กทรอนิกส ์

1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1.5 ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิ 
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคลอ้งกบัความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดบัทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ์มีครปูระจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครทูี่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัตหิน้าที ่

กลยุทธ ์
2.1 วางแผนการผลิต และพฒันาครู คณาจารย์ อย่างเปน็ระบบใหส้อดคล้องกบัความต้องการในการ

จัดการศึกษาทกุระดบั / ประเภทการศึกษา 
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทัง้ครปูระจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครทูี่สอนคละช้ัน 

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กบัครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

     

 

 



     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่ม

จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ ์
3.1 เร่งผลิตและพฒันาก าลงัคนสาขาทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล 
3.2 เร่งผลิตและพฒันาสมรรถนะก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกบัความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 ส่งเสรมิภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทกัษะอาชีพให้แกผู่้เรียน 

ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.4 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพเิศษอยา่งต่อเนื่องทุกระดับ 
 
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ตามรูปแบบประชารฐั ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
3.6 ส่งเสรมิงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

กลยุทธ ์
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียนในทกุพื้นที่ 

ครอบคลมุถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ีความต้องการพเิศษ 
4.2 ส่งเสรมิการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

อย่างกว้างขวาง 
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
4.5 เร่งพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ 

หลากหลาย และสามารถใหบ้รกิารได้อย่างทั่วถึง 



     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ ์
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ า 

ซ้อน ให้ผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ 
5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมลูกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล 

ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมลูการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ใหผู้้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบัผูเ้รียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกบัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสและเป็นที่

ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถ่ินได้ 

กลยุทธ ์
6.1 ปรับปรุงกลไกการบรหิารจัดการการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นทีร่ะดบัภาค/จังหวัด 
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหม้ีประสทิธิภาพ 
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ าสร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วมรบัผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนบัสนุนทรัพยากร

เพื่อการศึกษา 
6.5 เสริมสร้างภาพลกัษณ์หน่วยงานใหเ้กิดความร่วมมือ และสร้างเครอืข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน 

กับองค์กรทัง้ภายในและต่างประเทศ 
6.6 ส่งเสรมิและขยายผลให้สถานศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอ้ม พัฒนาเป็น 

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากบั 
 
 



ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา 
คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีเพือ่สงัคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีความสุข     
 
พันธกิจ 
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝกึอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะของ  
   หลักสูตร 
2. บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
3. ทะนุบ ารงุ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของสงัคม 
4. ส่งเสรมิการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหมเ่พื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประกอบ 
   อาชีพของชุมชน 
 
เอกลักษณ์ 
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี มีจิตอาสา 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรบัของสถานประกอบการ และผู้มสี่วนได้เสีย 
     ทุกฝุาย 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อบทบาทในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมอาชีพแก่ 
     ชุมชน 

3. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ในปกีารศึกษา 2556 และสถานศึกษาได้รบัการรับรอง 
     คุณภาพการศึกษา ในการประเมินภายนอก รอบที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 



2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. ปฏิรูปด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝกึอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ปฏิรูประบบความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
3. ปฏิรูปด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิรูปด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพให้ทั่วถึงทุกกลุม่เปูาหมาย 
5. ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
(1) รางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก  
(2) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
              ระดับชาติ  
- เหรียญทองแดง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบญัชี (ระดับ ปวช.)  
 

    ระดับภาคใต้  
- เหรียญเงิน การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  
 

    ระดับ อศจ.พัทลุง  
- ชนะเลิศ การประกวด Marketing Challenges  
- ชนะเลิศ การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ  
- ชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  
- ชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ระดับ ปวส.)  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย  
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การตอบปญัหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย  
(3) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 

    ระดับภาคใต้  
- รางวัลชมเชย ประเภทที ่6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย  
 

    ผลงาน เตียงนวดสปาแบบพกพา  
- รางวัลชมเชย การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 

    ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน GAC Fruit Coffee and Luffa Scrup Herbal Soap  

    ระดับจังหวัด  
- ชนะเลิศ องค์ความรู้ การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  



   ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน GAC Fruit Coffee and Luffa Scrup Herbal Soap  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑส์าเรจ็รูป  
 

   ผลงาน สบู่ฟกัข้าว สูตรใยบวบ สครับกาแฟ  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่๙ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์ 
 

    ผลงาน กะลามงคล  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่3 ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป  
 

(4) รองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดบูธนิทรรศการ ประเภท การแสดงอัตลักษณ์จงัหวัด  
 
การประกวดโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       (1) รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ในงานวันครู อ าเภอปุาพะยอม ประจาป ี2560  
- นางสาวพภัสสรณ์ ทองแปูน  
- นางกมลทิพย ์จันทรท์ิพย ์ 
       (2) ครูผูป้ระพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างประจักษ์ชัด  
- นางสุพิศ วรพันธ์  
- นายสมศักดิ ์เรืองฤทธ์ิ  
รางวัลและผลงานของผู้เรียน  
       (1) การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ  
- การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.  
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับ อศจ.พัทลุง ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศภ.ใต้  
เหรียญทองแดง ระดับชาติ  
- ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ  
 ระดับ อศจ.พัทลงุ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาภาคใต้  
1) นางสาวมุกมณ ี หมื่นรันต์  ปวส.1 สาขางานการตลาด  
2) นางสาวศิรัสธร  สังข์   ปวส.1 สาขางานการตลาด  
3) นางสาวชรัญญา  คงโอ   ปวส.1 สาขางานการตลาด  
4) นางสาวชนัฎดา  คงแก้ว   ปวช.3 สาขางานการขาย  
5) นายณัฐพงศ์  คงแก้ว   ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Marketing Challenges  
            ระดับ อศจ.พัทลุง และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาภาคใต้  
๑) นางสาวกนกพร  แก้วเขียว  ปวช.3 สาขางานการขาย  
๒) นางสาวอรอนงค์  คงนวล   ปวช.3 สาขางานการขาย  
๓) นางสาวนัฐมล  นุ่นเหลือ  ปวช.3 สาขางานการขาย  
- ชนะเลิศ การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ  
๑) นายอาวุธ   แทนโป   ปวช.3 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
๒) นายวชิระ   ใหม่ด้วง  ปวช.3 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
๓) นายขจรศักดิ ์ เกลี้ยงเกลา  ปวช.2 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
 



- ชนะเลิศ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
  ตัวแทนเข้าร่วมแช่งขันระดับ อศภ.ใต้  
  นางสาวศิรภัสสร  คงด า   ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
- การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดบั อศจ.พัทลุง  
  ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศภ.ใต้  
  นายเนติพงษ์   เหรียญไกร  ปวช.3 สาขางานการโรงแรม  
ชนะเลิศ ระดับ อศจ.พัทลงุ  
เหรียญเงิน ระดับ อศภ.ใต้  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ระดับ ปวส.) ระดับ อศจ.พัทลุง  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน ์(ภาษาไทย) ระดับ อศจ.พัทลุง  
  นางสาวดวงฤทัย  จันทร์แก้ว  ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดบั อศจ.พัทลุง  
๑) นายณรงค์ศักดิ ์ อินทรร์ักษา  ปวช.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 
๒) นางสาวอรปรีดา  เงินจันทร ์ ปวช.3 สาขางานการโรงแรม  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การเขียนเว็บเพจ “การขายสินค้าออนไลน”์ ระดบั ปวช./ปวส.  
๑) นายอภินันท์  ขวัญกลับ  ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒) นางสาวขวัญฤดี  พ่วงทอง  ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ อศจ.พัทลุง  
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การตอบปญัหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ระดับ อศจ.พัทลุง  
๑) นางสาวปิยรัตน์  สงสม   ปวส.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
๒) นางสาววรินดา  ศรีเงิน   ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     (2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ่ภาคใต้  
- เรือ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว ระดบั ปวช.  
เหรียญเงิน ระดับ อศภ.ใต้  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดบั อศจ.พัทลุง  
1) นางสาวศิรภัสสร  คงด า   ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
2) นางสาวญาณิศา  เอียดเมอืง  ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
3) นางสาวกรรณติมา  มากรอด  ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
- เรือ่ง การศึกษาทดลองผลิตกล้วยหินกรอบแก้วปรงุรสผสมผงผักหวานอบแหง้ ระดับ ปวส.  
เหรียญเงิน ระดับ อศภ.ใต้  
ชนะเลิศ ระดับ อศจ.พัทลงุ  
1) นางสาวขวัญฤดี  พ่วงทอง  ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2) นางสาวลักษณารีย ์ ชูมี   ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
3) นางสาวจุฑามาส  แก้วด้วง  ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     (3) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 
- ชนะเลิศ องค์ความรู้ การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
         ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน GAC Fruit Coffee and Luffa Scrup Herbal Soap  
นางสาวศิรภัสสร  คงด า   ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
 



- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑส์ าเรจ็รูป  
         ผลงาน สบู่ฟักข้าว สูตรใยบวบ สครบักาแฟ  
1) นางสาวศิรภัสสร  คงด า   ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
2) นางสาวญาณิศา  เอียดเมอืง  ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
3) นางสาวกรรณติมา  มากรอด  ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์ 
          ผลงาน กะลามงคล  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที ่3 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
     (4) การแข่งขันอาชีวะเกมส ์ 
         ระดบัชาติ ครั้งที ่11 “สงขลาเกมส”์  
           - เหรียญทอง ว่ิง 800 เมตร นายกรีฑากร  เทพหน ู 
           - เหรียญเงิน เดิน 5,000 เมตร นายภานุพงศ์ เรืองศรี  
         ระดับภาคใต้ ครั้งที ่14 “ตรังเกมส”์  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมวอลเลยบ์อล หญิง  
  - นางสาวเพ็ญทพิย ์หมวกสังข์ ปวส.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
  - นางสาวสุภาวดี จันหุณี   ปวส.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ชนะเลิศ ทีมฟุตซอล  
- นายธีรพงศ์  สงรักษ์   ปวส.2 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายวีรภัทร  สุใจ   ปวส.2 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายพีรภัทร  พรหมประดิษฐ ์ ปวส.2 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายวิทวัส  แสงเกลี้ยง  ปวส.2 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายพชร  บุญสนทิ  ปวส.2 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายเอกราช  เสนพรัตน์  ปวส.1 สาขางานกอ่สร้าง  
- นายนัทธพงศ์  เสนปาน   ปวส.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
- นายธวัชชัย  ด าปาน  ปวช.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
- นายพชิชากร  ทองรกัษ์  ปวช.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  
- นายธีรพงศ์  ภู่กันแก้ว  ปวช.2 สาขางานยานยนต ์ 
     (5) การแข่งขันองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพัทลงุ ครั้งที ่67  
         เหรียญทอง ว่ิงข้ามรั่ว 800 เมตร รุ่น 18 ป ีชาย  
          - นายกรีฑากร เทพหน ูปวช.2 สาขางานเช่ือมโลหะ  
         เหรียญทอง ทุ่มน้าหนัก รุ่น 16 ป ีชาย  
         - นายพิพัฒชัย คงรอดเพง็ ปวช.1 สาขางานเช่ือมโลหะ  
         เหรียญเงิน ว่ิงข้ามรั่ว 400 เมตร รุ่น 18 ป ีชาย  
         - นายชัชวาล นิลพันธ์ ปวช.2 สาขางานเช่ือมโลหะ  
         เหรียญเงิน ว่ิงข้ามรั่ว 1,500 เมตร รุ่น 18 ป ีชาย  
         - นายกรีฑากร เทพหน ูปวช.2 สาขางานเช่ือมโลหะ  
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าประสงค์  ผู้เรียน ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษาและฝกึอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิต 
  ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นที่พงึพอใจของผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างเครือข่ายและสง่เสรมิความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีเครอืข่ายความร่วมมือทัง้ภาครัฐและเอกชนเพือ่ผลิตและพฒันาก าลังคน 
  สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีการบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกจิพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
  ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีการบรกิารวิชาการ วิชาชีพ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรมน าไป 
  ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี 
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 โดย     
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม 

30 กรกฎาคม 2541 กรมอาชีวศึกษา ได้มีค าสั่งที่ 1582/2541 แต่งตั้ง นายสุชาติ รักใหม่ เป็น
ผู้อ 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 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ เปลี่ยนช่ือ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่  2 เป็น
วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม 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 
 อีเมล   Ptc2itc@hotmail.com 

เน้ือท่ีของสถานศึกษา 213 ไร่ 32.5 ตารางวา 
 มีอาคาร รวมทัง้สิ้น 18 หลงั  มีห้องทั้งสิ้น  118 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pytc.ac.th/
mailto:Ptc2itc@hotmail.com


5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ผู้อ านวยการ
นายครรชิต  ก าลังเก้ือ

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
นายไพศาล  สุขด้วง  หัวหน้างาน

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
นายขวัญชัย  จันทรโชติ 

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
นายสุรวุฒิ  จันทรกรานต์

งานประชาสัมพันธ์
น.ส.พภัสสรณ์  ทองแปูน  หัวหน้า

 
 

  

 

 

 

 

 



6.1 อัตราก าลงั ปี 2561 ข้อมลู ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ข้อมลู งานบุคลากร

อัตราก าลงัของวิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม มีบุคลากรทัง้สิน้  คน
ก. ข้าราชการ 17 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน
2 ข้าราชการครู 14 คน
3 ข้าราชการพลเรือน  - คน

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

ค. พนักงานราชการ 10 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 7 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 3 คน

ง. ลกูจ้างช่ัวคราว 36 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 20 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 16 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 39 คน 8 คน 47 คน
 - ปริญญาโท 5 คน - คน 5 คน
 - ปริญญาเอก - คน  - คน  - คน

รวม 44 คน รวม 20 คน 64 คน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

64

 



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

 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 18 คน 15 คน 33 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 1 คน - คน 1 คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ 1 คน 1 คน 2 คน

รวม 20 คน รวม 16 คน 36 คน

6.4 ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ
6.4.1 ผู้บริหาร รวม 3 คน

6.4.2 ข้าราชการ รวม 14 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา
ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

5. นางสาวอารีย์  โยธนิทวี
6. นางสุพศิ  วรพนัธ์
7. นางสาวพภัสสรณ์  ทองแป้น
8.นายสุรวฒิุ  จันทรกรานต์

1. นายอ ามร  คงวุ่น
2. นายสมปรารถ  ข าด า
3. นางดวงใจ  ข าด า
4. นายสมศักด์ิ  เรืองฤทธิ์

ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

แผนกวชิาช่างเทคนิคคอมพวิเตอร์
แผนกวชิาการตลาด
แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง
แผนกวชิาช่างเทคนิคคอมพวิเตอร์

แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง
แผนกวชิาการบัญชี
แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน

-
-
-
-

-
-
-
-

ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

9. นางภัทรลดา  พทุธสวสัด์ิ ป.โท แผนกวชิาการบัญชี -

-
13.นายพงศ์อมร  หมืน่ไธสง ป.ตรี แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง -

10.นายขวญัชัย  จันทรโชติ ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์ -
11.นางบุญเพญ็  จิตเนียม

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

ปฏิบัติหน้าที่

1. นายครรชิต  ก าลังเกือ้ ป.โท รองผู้อ านวยการวทิยาลัย
2. นายวเิชฐ  ส่องแกว้ ป.ตรี
3. นายธรีชัย  ไข่ทองแกว้ ป.ตรี

รองผู้อ านวยการวทิยาลัย
รองผู้อ านวยการวทิยาลัย

12. นางสาวเขมรัสนี  สมใจ ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

14.นางสาวจันทภร  กล่ินหอม ป.ตรี แผนกวชิาการโรงแรม -  



6.4.3 ลกูจ้าประจ า รวม 1 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

6.4.4 พนักงานราชการ รวม 10 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

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

การเรียนการสอน
1. นางกมลพรรณ  ศรีโยธา ปวส. - เจ้าหน้าท่ีพฒันาหลักสูตร

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

2. นางสุภาวดี  มากสง ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -
1. นายอเุทน  มะธรุะ ป.ตรี

4. นางกมลทิพย์  จันทร์ทิพย์ ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

แผนกวชิาช่างยนต์ -

3. นางพศิมยั  รัตนด า ป.ตรี แผนกวชิาการตลาด -

6. นางปัณชญา  หนูคล้ิง ป.ตรี แผนกวชิาการโรงแรม -
5. นายสุพณ  เสนใส ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์ -

7. นางศาลินีย์  ไชยบุตร ป.ตรี แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ
8. นางสาวปุณิรัสมิ ์ อนิทร์ด้วง ป.ตรี - หัวหน้างานวทิยบริการและห้องสมดุ
9. นายภักดี  รักใหม่ ปวส. - พนักงานขับรถยนต์
10. นายสัมผัส  บัวเกดิ ป.4 - นักการภารโรง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.5 ลกูจ้างช่ัวคราว รวม 36 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

12.นายอนุสรณ์  โรจชะยะ
13.นายวฒิุพงศ์  มจี านงค์
14. นายขจรฤทธิ์กานต์  กลุพทัธส์ร
15.นางสาวชโลทร  ช่วยชู
16.นางสาวเจนจิรา  ศิริรักษ์
17.นางสาวจิราภา  สองใจ
18.นางสาวอจัชิรา  เพชรโชติ
19.นายเสกสรรค์  บุญมา
20.Mr.Jay Mark Panopio

30.นางสาวอนงค์  เกล้ียงเกลา เจ้าหน้าท่ีงานวดัผลและประเมนิผล
31.นางสาวจันทร์จิรา  บัวเกดิ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ

34.นายเลิศ  หมืน่รักษ์

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

ป.ตรี แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน -

2. นายวฤิทธิ์  สิทธสุิวรรณ

ป.ตรี

ป.ตรี

5. นางสุดใจ  สงสม
4. นายบุญทิน  ศรีน้อย ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน -
1. นายอนุวตัร  พลูเกดิ

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ -

ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง -

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

ป.ตรี

-

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี -

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

-

แผนกวชิาการโรงแรม -

ป.ตรี แผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง

ป.ตรี แผนกวชิาการตลาด -

แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

22. นางละออ้ย  รักใหม่ ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป
ปทส. - เจ้าหน้าท่ีงานกจิกรรม21. นายสมจิต  เทพหนู

11. นางธติิมา  สนิท

24. นางสาวภัททิยา  พรมบุญแกว้ ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร
23. นางสาวกรรณิการ์  คงฤทธิ์ ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานพสัดุ

-

26. นางสาวมณีรัตน์  สุคนธ์ ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี
25. นางสาวกติติยา  แกว้สุข ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ปวส.

แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

-
-

- เจ้าหน้าท่ีงานพสัดุ

แผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง
แผนกวชิาช่างยนต์

-ป.ตรี

32. นายมนตรี  จีนเยี้ยน ป.6 - นักการภารโรง
ป.ตรี -

36.นายชาลี  ชูหนู ม.3 - นักการภารโรง

33. นายสวสัด์ิ  หนูทอง ม.6 - นักการภารโรง
นักการภารโรง

35.นายสมใจ  จันทรโชติ ม.3 - นักการภารโรง
ม.3

-

-
-

ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์
ป.ตรี แผนกวชิาช่างยนต์

9. นางสาวสินีนุช  คู้ล าพนัธ์

29. นางมยุรี  ชุมโชติ ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์
28. นางสาวปาลิดา  คชภักดี ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพเิศษฯ
27. นางสาวโสภา  ทองเล่ือน

แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

7. นายไพศาล  สุขด้วง
ป.ตรี

3. นายวรวติร์  คงเขียด

6. นายธนาวฒิุ  สงหมวก

10. นางสาวสถาพร  คิญชกวฒัน์
ป.ตรี แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์

-

-

-

แผนกวชิาช่างยนต์

ป.ตรี แผนกวชิาช่างกอ่สร้าง8. นายธรียุทธ พวงพะวา

 



1. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีที ่1 (แผน) ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์

     - สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 40 33 32 105 105

     - สาขางานยานยนต์ (ทวภิาคี) 40 35 17 92 92

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ

     - สาขางานโครงสร้าง 20 11 5 36 36

 - สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 20 14 54 54

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

     - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ 20 6 6 32 32

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 18 8 46 46

 - สาขาวชิาเคร่ืองกล

     - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40 28 68 68

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ

     - สาขางานเทคโนโลยงีานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) 20 11 31 31

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2560  (ปีต่อไป) 

875

ภาคเรียนที ่1/2561 (ปีต่อไป)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีที ่1 (แผน) ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 9 29 29

     - สาขางานกอ่สร้าง (เทียบโอนความรู้ฯ) 20 20 20

 - สาขาวชิาไฟฟา้

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 13 33 33

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิาการบัญชี

     - สาขาวชิาการบัญชี 20 20 16 56 20 7 27 83

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

     - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 20 28 10 58 20 14 34 92

 - สาขาวชิาการตลาด

     - สาขางานการตลาด (ทวภิาคี) 20 10 6 36 20 8 28 64

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม

     - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 23 18 61 61

     - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวภิาคี) 20 9 29 29

รวม 240 204 132 576 200 99 299 875

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 2/2560  (ปีต่อไป) 

ภาคเรียนที ่1/2561 (ปีต่อไป)

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

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2561  (ปีต่อไป) 

1300

500

800
 

 

 

 



1. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีที ่1 (แผน) ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์

     - สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 40 40 40

     - สาขางานยานยนต์ (ทวภิาคี) 40 40 40

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ

     - สาขางานโครงสร้าง 20 20 20

 - สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 20 20

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

     - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ 20 20 20

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 20 20

 - สาขาวชิาเคร่ืองกล

     - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40 40 40

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ

     - สาขางานเทคโนโลยงีานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) 20 20 20

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

455

ภาคเรียนที ่1/2561 (ปีต่อไป)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีที ่1 (แผน) ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

 - สาขาวชิาช่างกอ่สร้าง

     - สาขางานกอ่สร้าง 20 20 20

     - สาขางานกอ่สร้าง (เทียบโอนความรู้) 20 20 20

 - สาขาวชิาไฟฟา้

     - สาขางานไฟฟา้ก าลัง 20 20 20

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิาการบัญชี

     - สาขาวชิาการบัญชี 25 25 20 20 45

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

     - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 25 25 20 20 45

 - สาขาวชิาการตลาด

     - สาขางานการตลาด (ทวภิาคี) 20 20 20 20 40

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม

     - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 25 25 25

     - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวภิาคี) 20 20 20

รวม 255 255 200 200 455

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 2561  (ปีต่อไป) 

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

ภาคเรียนที ่1/2561 (ปีต่อไป)

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

1300

500

800
 

 

 

 

 



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

6,637,043.90     763,000.00        279,996.96        85,000.00         -                   7,765,040.86     5,351,705.67     519,523.50        621,157.00        90,000.00         349,499.34        6,708,225.51     14,473,266.37      
 1. แผนงาน........... 6,637,043.90  763,000.00    279,996.96    85,000.00      -              7,765,040.86  4,867,280.67  189,600.00    117,600.00    30,000.00      27,500.00      5,231,980.67  12,997,021.53  
 - งบบุคลากร 2,573,052.90     -                   -                   -                   -                   2,573,052.90  -                   -                   -                   -                   -                   -              2,573,052.90    
 - งบด าเนนิงาน 1,563,991.00     763,000.00        279,996.96        -                   -                   2,606,987.96  -                   -                   -                   -                   -                   -              2,606,987.96    
 - งบลงทุน 2,500,000.00     -                   -                   -                   -                   2,500,000.00  -                   -                   -                   -                   -                   -              2,500,000.00    
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -                   -                   85,000.00         -                   85,000.00      4,867,280.67     -                   -                   30,000.00         27,500.00         4,924,780.67  5,009,780.67    
 - 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. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 

 

 

 

 



หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจยัสร้างองค์

ความรู้
รวม

6.โครงการ
อาชีวะอาสา

7.โครงการขยาย
โอกาสการศึกษา
วิชาชีพฯ (Fix it 

Center 
Thailand 4.0)

8.โครงการขยาย
โอกาสการศึกษา
วิชาชีพฯ (Fix it 

Center )

 9.โครงการขยาย
และยกระดับการ

จดัการ
อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

10.โครงการ
ฝึกอบรม

หลักสูตรระยะส้ัน
ฐานสมรรถนะ 
ภาคฤดูร้อน

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............. -              -              -              -              -              -              67,390.00      249,923.50    474,897.00    35,000.00      311,999.34    1,139,209.84  1,139,209.84    
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -              -                
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -              -                
 - งบรายจา่ยอื่น 67,390.00         249,923.50        474,897.00        35,000.00         311,999.34        1,139,209.84  1,139,209.84    
 2. แผนงาน……..... -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) 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.โครงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ

คนพิการ

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............ -              -              -              -              -              -              80,000.00      80,000.00      28,660.00      25,000.00      10,000.00      223,660.00    223,660.00      
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -              -                
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -              -                
 - งบรายจา่ยอื่น 80,000.00         80,000.00         28,660.00         25,000.00         10,000.00         223,660.00    223,660.00      
 2. แผนงาน.......... -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) 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............ -              -              -              -              -              -              337,035.00    -              -              -              -              337,035.00    337,035.00      
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน -              -                
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ -                   -              -                
 - งบรายจา่ยอื่น 337,035.00        -                   -                   -                   -                   337,035.00    337,035.00      
 2. แผนงาน.......... -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนนุ
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 

 

 

 



1. ประมาณการรายรับ 22,245,054 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,489,370 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 2,094,269.60  บาท
 - คาดวา่มรีายรับในปีต่อไป 2,395,100.00  บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รับ 17,755,684 บาท
งบบุคลากร 5,987,880 บาท
งบด าเนินงาน 3,723,304 บาท
งบลงทุน 1,500,000 บาท
งบเงินอดุหนุน 4,928,400 บาท
งบรายจ่ายอืน่ 1,616,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 17,755,684 บาท
งบบุคลากร 5,987,880 บาท
 - เงินเดือนข้าราชการ 6,051,240       บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 336,360          บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,665,560       บาท
 - ค่าจ้างชั่วคราว 3,058,320       บาท 
 - ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 264,000          บาท
งบด าเนินงาน 3,723,304 บาท
 -  ค่าตอบแทน 1,010,000       บาท
 -  ค่าใช้สอย 913,344          บาท
 -  ค่าวสัดุ 1,069,960       บาท
 -  ค่าสาธารณูปโภค 730,000          บาท
งบลงทนุ 1,500,000 บาท
 -  ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพืน้ฐานช่างอตุสาหกรรม 1,500,000       บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบเงินอุดหนุน 4,928,400 บาท
 -  ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 446,500          บาท
 -  ค่าหนังสือเรียน/ต าราเรียน 876,000          บาท
 -  ค่าอปุกรณ์การเรียน 216,200          บาท
 -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 423,000          บาท
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 2,814,200       บาท
 -  โครงการส่ิงประดิษฐ์ฯ 85,000           บาท
 -  โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน 10,000           บาท
 -  โครงการทุนการศึกษาฯ 57,500           บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 1,616,100 บาท
 -   โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ     29,100           บาท
 -   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 25,000           บาท
 -   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 80,000           บาท
 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 475,000          บาท
     เพือ่ชุมชน Fix it Center
 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 250,000          บาท
     เพือ่ชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
 -   โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600          บาท
 -   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน 117,600          บาท
 -   โครงการผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู 90,000           บาท
     คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 -   โครงการเงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 339,800          บาท
 -   โครงการอาชีวะอาสา 20,000           บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์
วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายฯ

2.โครงการ
ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกมุารี

3.โครงการหา
รายได้ระหวา่ง

เรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทัง้สิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร 8,574,960.00  8,574,960.00 2,548,600.00  11,123,560.00   1,161,800.00     12,285,360.00   
เงินเดือนขา้ราชการ 5,421,240.00  5,421,240.00  5,421,240.00     5,421,240.00     
เงินวทิยฐานะ 470,400.00    470,400.00    470,400.00        470,400.00        
เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00    
ค่าตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ -               -               -                   -                   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 336,360.00    336,360.00    336,360.00        336,360.00        
เงินอืน่ๆ 25,200.00      25,200.00      25,200.00         25,200.00         
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,346,960.00  2,346,960.00  2,346,960.00     2,346,960.00     
ค่าจ้างชั่วคราว 2,548,600.00  2,548,600.00     509,720.00        3,058,320.00     
ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 264,000.00        264,000.00        
ค่าครองชพีชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว) 388,080.00       388,080.00       
 -  งบด าเนินงาน 832,019.00    653,200.00    290,000.00    2,625,219.00  143,070.00    2,768,289.00     1,018,974.00     3,787,263.00     

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 

 

 

 

 



      - ค่าตอบแทน 126,000.00    250,000.00    120,000.00    496,000.00    496,000.00        514,000.00        1,010,000.00     
ค่าเชา่บา้น (ขั้นต่ า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -               10,000.00      10,000.00      10,000.00         -                   10,000.00         
เงินค่าสอนพเิศษ 126,000.00    240,000.00    120,000.00    486,000.00    486,000.00       514,000.00        1,000,000.00     
ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 274,619.00    115,000.00    439,619.00    127,470.00    567,089.00       369,974.00        937,063.00        
ค่าเชา่ทรัพยสิ์น (ค่าเชา่คอมพวิเตอร์)

ค่าเชา่รถยนต์ (ขั้นต่ า)

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00    100,000.00    50,000.00      300,000.00    300,000.00        300,000.00        600,000.00        
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 15,000.00      15,000.00      15,000.00         10,000.00         25,000.00         
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 10,000.00      10,000.00      10,000.00         10,000.00         
ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง -               -               -                   10,000.00         10,000.00         
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าบริการขนขยะ
มูลฝอย) 24,480.00         24,480.00         
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม (พนร.) 114,619.00    114,619.00    114,619.00        114,619.00        
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม (ลูกจ้าง) 127,470.00    127,470.00        25,494.00         152,964.00        
          - ค่าวสัดุ 431,400.00    288,200.00    170,000.00    889,600.00    15,600.00      905,200.00        135,000.00        1,040,200.00     
วสัดุส านักงาน 50,000.00      70,000.00      70,000.00      190,000.00    190,000.00        55,000.00         245,000.00        
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00      20,000.00      70,000.00      70,000.00         50,000.00         120,000.00        
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000.00      10,000.00      10,000.00         10,000.00         20,000.00         
วสัดุการศึกษา 293,040.00    146,320.00    439,360.00    439,360.00        439,360.00        
วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000.00      20,000.00      20,000.00         15,000.00         35,000.00         
วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 15,600.00      15,600.00         15,600.00         
วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00      15,000.00      15,000.00         15,000.00         
วสัดุกอ่สร้าง 20,000.00      20,000.00      20,000.00         15,000.00         35,000.00         
วสัดุประชาสัมพนัธ/์โฆษณา 8,360.00        16,880.00      25,240.00      25,240.00         9,500.00           34,740.00         
วสัดุฝึกระยะส้ัน 100,000.00    100,000.00    100,000.00        100,000.00        
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 70,000.00      730,000.00    800,000.00    800,000.00       -                   800,000.00       
ค่าโทรศัพท์ 50,000.00      50,000.00      50,000.00         50,000.00         
ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟา้ 730,000.00    730,000.00    730,000.00        730,000.00        

ค่าไปรษณีย์ 20,000.00      20,000.00      20,000.00         20,000.00         
 - งบลงทนุ 1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00     1,500,000.00     
  3.1 ครุภณัฑ์

 - ชดุปฏบิติัการพืน้ฐานชา่งอตุสาหกรรม
1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00     1,500,000.00     

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง  



 - งบเงินอุดหนุน 85,000.00      85,000.00      4,369,900.00  57,500.00      10,000.00      4,522,400.00     4,522,400.00     
 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 85,000.00      85,000.00      85,000.00         85,000.00         
 - อดุหนุนโครงการวจิัยและพฒันา -                   
 - อดุหนุน อศ.กช. -                   
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 57,500.00      57,500.00         57,500.00         
 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

4,369,900.00  4,369,900.00     4,369,900.00     

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อกท.

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวชิาชพี
อตุสาหกรรม
 - อดุหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน 10,000.00      10,000.00         10,000.00         
 - อดุหนุนนักเรียนเจังหวดัภาคใต้

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวชิาชพี
พาณิชยกรรม
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีาน
วทิยาศาสตร์
 - งบรายจ่ายอ่ืน 1,616,100.00  1,616,100.00     1,616,100.00     
 - โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจ
ความพร้อมคนฯ     ในระบบรถ
โดยสารประจ าทางฯ

29,100.00      29,100.00         29,100.00         

 - โครงการอาชวีะอาสา 20,000.00      20,000.00         20,000.00         
 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 25,000.00      25,000.00         25,000.00         
 - โครงการผลิต พฒันา เสริมสร้าง
คุณภาพชวีติครู คณาจารย ์และ
บคุลากรทางการศึกษา

90,000.00      90,000.00         90,000.00         

 - โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชพี
อสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา

80,000.00      80,000.00         80,000.00         

 - โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา 189,600.00    189,600.00       189,600.00       

 - โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูใหน้ักเรียน 117,600.00    117,600.00        117,600.00        

 - โครงการเงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 339,800.00    339,800.00       339,800.00       

 - โครงการ Fix it Center 475,000.00    475,000.00        475,000.00        

 - โครงการ Fix it Center Thailand 4.0 250,000.00    250,000.00        250,000.00         



 - โครงการ 1,104,570.00     1,104,570.00     
 - โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพือ่การพฒันาคุณภาพบคุลากรใน
องค์กร ประจ าปกีารศึกษา 2561

279,480.00        279,480.00       

 - โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ รักษ์
ส่ิงแวดล้อม

100,000.00        100,000.00        

 - โครงการปรับปรุงอาคารพฒันา
ส่ิงแวดล้อม

100,000.00        100,000.00        

 - โครงการพธิมีอบประกาศนียบตัร
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 

33,000.00         33,000.00         

 - โครงการท าบตัรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561

33,000.00         33,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ 
ส าหรับพร้ิน ใบรบ.และใบ

12,890.00         12,890.00         

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายของวทิยาลัย

20,000.00         20,000.00         

 - โครงการประชาสัมพนัธ ์
วทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

30,000.00         30,000.00         

 - โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 ของ

2,000.00           2,000.00           

 - โครงการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพสถานศึกษา

12,500.00         12,500.00         

 - โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษา 25,000.00         25,000.00         

 - โครงการจัดหายาและเวชภณัฑ์ 25,000.00         25,000.00         

 - โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและบคุลากร ประจ าปี

99,500.00         99,500.00         

 - โครงการปรับปรุงหอ้งพกัครูและ
หอ้งเรียน (แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ)์

8,000.00           8,000.00           

 - โครงการจัดต้ังและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 

10,000.00         10,000.00         

 - โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวชิา
ชา่งยนต์

10,000.00         10,000.00         

 - โครงการปรับปรุงหอ้งน้ านักเรียน
และครูชั้น1,2 แผนกวชิาชา่งยนต์

2,000.00           2,000.00           

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ

16,000.00         16,000.00         

 - โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการชา่ง
ไฟฟา้ก าลัง หอ้ง 3501 (ชั้นลอย)

18,200.00         18,200.00         

 - โครงการพฒันาหอ้งเรียน และ
หอ้งปฏบิติัการแผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน

15,000.00         15,000.00         

 - โครงการซ่อมครุภณัฑ์แผนกวชิา
เทคนิคพืน้ฐาน

19,000.00         19,000.00         

 - โครงการติดต้ังพดัลมติดผนัง
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

27,500.00         27,500.00         

 - โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000.00         30,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์โน๊คบุ๊ค 27,000.00         27,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉาย
ขา้มศรีษะ (HED Projector) สาขา

16,000.00         16,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ (พดัลม) 4,500.00           4,500.00           

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(งานพฒันาหลักสูตร)+ปร้ินเตอร์

25,000.00         25,000.00         

 - โครงการการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 22,000.00         22,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์และ
ครุภณัฑ์งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

50,000.00         50,000.00         

 - โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉาย
ขา้มศีรษะ (HED Projector)

32,000.00         32,000.00         

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย 
สอศ. กระทรวง พ้ืนที่



แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 397,500.00        
1 โครงการพธิมีอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน 33,000.00          

2 โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน 33,000.00          
3 โครงการประชาสัมพนัธ ์วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานประชาสัมพนัธ์ 30,000.00          
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวทิยาลัย งานประชาสัมพนัธ์ 20,000.00          
5 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา งานวางแผนฯ 2,000.00            
6 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานศูนย์ข้อมลูฯ 50,000.00          
7 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษา งานประกนัฯ 12,500.00          
8 โครงการจัดท าสมดุบันทึกนักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 4,500.00            
9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวภิาคีกอ่นออกฝึกงาน งานทวภิาคี 1,000.00            
10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกงาน งานทวภิาคี 2,000.00            
11 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวภิาคี ประจ าปี 2561 งานทวภิาคี 2,500.00            
12 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  2/2560 งานปกครอง 12,000.00          
13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  1/2561 งานปกครอง 12,000.00          
14 โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง งานปกครอง ไมใ่ช้งปม.
15 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 งานแนะแนวฯ 1,500.00            
16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิม่ปริมาณผู้เรียน งานแนะแนวฯ 10,000.00          
17 โครงการปฐมนิเทศและปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปี

การศึกษา  2561
งานแนะแนวฯ 10,000.00          

18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00          
19 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 1) งานสวสัดิการฯ 1,000.00            
20 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (คร้ังท่ี 2) งานสวสัดิการฯ 1,000.00            
21 โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษา งานสวสัดิการฯ 25,000.00          
22 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ งานสวสัดิการฯ 25,000.00          
23 โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 งานสวสัดิการฯ 99,500.00          
24 โครงการเยี่ยมหอพกัและบ้านเช่า งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม.

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,265,080.00      
25 โครงการ ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ของนักเรียน 

นักศึกษา
งานวจิัยฯ 65,000.00          

26 โครงการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ของครู งานวจิัยฯ 10,000.00          
27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิัยฯ 10,000.00          
28 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียนของนักเรีน นักศึกษาท่ียากจน งานส่งเสริมฯ 10,000.00          
29 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งานส่งเสริมฯ 80,000.00          
30 โครงการประเมนิศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมฯ 5,000.00            
31 โครงการ English for you แผนกวชิาสามญัฯ 1,000.00            

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

32 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 แผนกวชิาสามญัฯ 1,500.00            
33 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับ อศจ. แผนกวชิาสามญัฯ 5,000.00            
34 โครงการประกวดรักการอา่น (ภาษาไทย) ระดับภาค แผนกวชิาสามญัฯ 4,760.00            
35 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,000.00            
36 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,400.00            
37 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00            
38 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวชิาชีพช่างกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00            
39 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00            
40 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 3,000.00            
41 โครงการบริการวชิาการและบริการวชิาชีพ แผนกวชิาเทคนคิคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00            
42 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวชิาชีพช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00            
43 โครงการท าบุญแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 2,000.00            
44 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) แผนกช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00            
45 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างยนต์ (ภายใน) แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00            
46 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 14,600.00          
47 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีท่ี 20/2560 แผนกวชิาช่างยนต์ 5,000.00            
48 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00            
49 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00            
50 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการ แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00            
51 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างเชื่อมโลหะ แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00            
52 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00            
53 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00            
54 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 18,000.00          
55 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ รักษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม.
56 โครงการท าบุญแผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00            
57 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน  ปีท่ี 4 แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00            
58 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพช่างไฟฟา้ก าลัง (Project) แผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม.
59 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการบัญชี 4,200.00            
60 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาการบัญชี แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00            
61 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00            
62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวชิาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนักบัญชี แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00            
63 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพบัญชี ระดับ อศจ.2561 แผนกวชิาการบัญชี 7,140.00            
64 โครงการกจิกรรมวนันักขาย Marketing Day แผนกวชิาการตลาด 3,000.00            
65 โครงการพฒันาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด แผนกวชิาการตลาด 2,000.00            
66 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการตลาด 2,000.00            

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

67 โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวชิาชีพคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 4,900.00            
68 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ ชมรมวชิาชีพคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,580.00            
69 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ชมรมวชิาชพีคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00            
70 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม.
71 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2560 แผนกวชิาการโรงแรม 3,800.00            
72 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ แผนกวชิาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 1,600.00            
73 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) แผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00            
74 โครงการส่งเสริมการออมเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย์ แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม.
75 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลิกภาพนักเรียน สาขางานวชิาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 2,400.00            
76 โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจิกรรม 8,500.00            
77 โครงการ Big cleaning Day งานกจิกรรม 10,000.00          
78 โครงการส่งเสริมกฬีาระดับจังหวดั งานกจิกรรม 10,000.00          
79 โครงการแข่งขันกฬีาสี งานกจิกรรม 25,000.00          
80 โครงการเตรียมรับการประเมนิองค์วชิาชีพฯ งานกจิกรรม 7,000.00            
81 โครงการประกวดร้องเพลง งานกจิกรรม 4,500.00            
82 โครงการประชมุวชิาการองค์การนักวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00            
83 โครงการประชมุวชิาการองค์การนักวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย  ระดับจังหวดั งานกจิกรรม 5,000.00            
84 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม คร้ังท่ี 1) งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
85 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แกก้จิกรรม คร้ังท่ี 2) งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
86 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 720.00              
87 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ งานกจิกรรม 720.00              
88 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
89 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
90 โครงการการเสริมสร้างประชาธปิไตยในสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00            
91 โครงการวนัปิยมหาราช งานกจิกรรม 1,700.00            
92 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  งานกจิกรรม 5,000.00            
93 โครงการวนัมาฆบูชา งานกจิกรรม 1,000.00            
94 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานกจิกรรม 3,000.00            
95 โครงการวนัวสิาขบูชา งานกจิกรรม 1,000.00            
96 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (พธิไีหวค้รู) งานกจิกรรม 12,000.00          
97 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 21,000.00          
98 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ งานกจิกรรม 40,000.00          
99 โครงการวนัเข้าพรรษา งานกจิกรรม 1,500.00            
100 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
101 โครงการแข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกจิกรรม 5,000.00            

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 



แผนกวิชา/ งบประมาณ
งานทีร่ับผิดชอบ ทีใ่ช้

131 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊คบุค๊ แผนกวชิาการบญัชี 27,000.00          
132 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายขา้มศรีษะ (HED Projector) สาขางานการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 16,000.00          
133 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พดัลม) แผนกวชิาการโรงแรม 4,500.00            
134 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (งานพฒันาหลักสูตร)+ปร้ินเตอร์ งานพฒันาหลักสูตรฯ 25,000.00          
135 โครงการการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งานวดัผลและประเมินผล 22,000.00          
136 โครงการจัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์และครุภัณฑ์งานวทิยบริการและห้องสมดุ งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 50,000.00          
137 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ (HED Projector) งานส่ือการเรียนการสอน 32,000.00          

โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร) 45,000.00          
138 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประจ าปี

งบประมาณ 2561

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 35,000.00          

139 โครงการจัดต้ังและพฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง วทิยาลัยเทคนิคปา่พะยอม แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 10,000.00          

3.4 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน

รวมทัง้สิ้นเป็นเงินงบประมาณ 7,500,454 7,500,454

1 งานตามภาระงานประจ า 5,223,304 5,223,304

1.1 งบด าเนินงาน 3,723,304 3,723,304

1.2 งบลงทนุ 1,500,000 1,500,000

  - ชดุปฏบิติัการพืน้ฐานชา่งอตุสาหกรรม 1,500,000 1,500,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 397,500 397,500
2.1

โครงการพิธีมอบประกาศนยีบัตรนกัเรียน 
นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

งานทะเบยีน 33,000.00 
33,000

2.2 โครงการท าบัตรประจ าตัวนกัเรียน นกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561

งานทะเบยีน 33,000.00 
33,000

2.3
โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนคิป่า
พะยอม งานประชาสัมพนัธ์ 30,000.00 30,000

2.4
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ของวิทยาลัย งานประชาสัมพนัธ์ 20,000.00 20,000

2.5
โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา

งานวางแผนฯ 2,000.00  
2,000

2.6
โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายใน
วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม

งานศูนยข์อ้มูลฯ 50,000.00 
50,000

2.7 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ งานประกนัฯ 12,500.00 12,500
2.8 โครงการจดัท าสมุดบันทึกนกัศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 4,500.00  4,500

2.9 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาระบบทวิภาคีก่อน
ออกฝึกงาน

งานทวภิาคี 1,000.00  
1,000

2.10 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน งานทวภิาคี 2,000.00  2,000

2.1 โครงการสัมมนานกัศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี 
ประจ าปี 2561

งานทวภิาคี 2,500.00  
2,500

ปฏิทนิการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลงุ
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
2.12 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา  

2/2560
งานปกครอง 12,000.00 

12,000

2.1 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา  
1/2561

งานปกครอง 12,000.00 
12,000

2.1
โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนกัเรียน นกัศึกษา
 กลุ่มเส่ียง งานปกครอง ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

2.2 โครงการติดตามนกัเรียน นกัศึกษา จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนวฯ 1,500.00  
1,500

2.2
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียน งานแนะแนวฯ 10,000.00 10,000

2.2
โครงการปฐมนเิทศและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2561

งานแนะแนวฯ 10,000.00 
10,000

2.2 โครงการปัจฉิมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00 10,000

2.2
โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
(คร้ังที่ 1) งานสวสัดิการฯ 1,000.00  1,000

2.20
โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
(คร้ังที่ 2) งานสวสัดิการฯ 1,000.00  1,000

2.21 โครงการสวัสดิการน้ าด่ืมของนกัเรียน นกัศึกษา งานสวสัดิการฯ 25,000.00 25,000

2.2 โครงการจดัหายาและเวชภัณฑ์ งานสวสัดิการฯ 25,000.00 25,000

2.2 โครงการตรวจสุภาพของนกัเรียน นกัศึกษา
และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 งานสวสัดิการฯ 99,500.00 

99,500

2.2 โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า งานสวสัดิการฯ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,265,080 ######
3.1

โครงการ ประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั ของนกัเรียน นกัศึกษา

งานวจิัยฯ 65,000.00 
65,000

3.2 โครงการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั ของครู

งานวจิัยฯ 10,000.00 
10,000

3.3
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานวจิัยฯ 10,000.00 10,000

3.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรีน 
นกัศึกษาที่ยากจน

งานส่งเสริมฯ 10,000.00 
10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
3.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
งานส่งเสริมฯ 80,000.00 

80,000

3.6 โครงการประเมินศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานส่งเสริมฯ 5,000.00  
5,000

3.7 โครงการ English for you แผนกวชิาสามัญฯ 1,000.00  1,000

3.8
โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี
การศึกษา 2561 แผนกวชิาสามัญฯ 1,500.00  1,500

3.9 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ
 อศจ.

แผนกวชิาสามัญฯ 5,600.00  5,600

3.10
โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) 
ระดับภาค แผนกวชิาสามัญฯ 4,160.00  4,160

3.11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ 2561

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,000.00  
3,000

3.12 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,400.00  3,400

3.13
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2561

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00  
1,000

3.14
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00  
1,000

3.15 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์ฯ 2,000.00  2,000
3.16

โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ แผนกวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์ฯ 3,000.00  3,000

3.17 โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ แผนกวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์ฯ 2,000.00  2,000

3.2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่าง
ยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00  1,000

3.19 โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 2,000.00  2,000

3.20
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00  1,000

3.21 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน) แผนกวชิาชา่งยนต์ 3,000.00  3,000

3.22 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์ภาค
เรียนที่ 1/2561 แผนกวชิาชา่งยนต์ 14,600.00 

14,600

3.23
โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 
20/2560 แผนกวชิาชา่งยนต์ 5,000.00  5,000

3.24 โครงการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00  1,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
3.25 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00  1,000

3.26 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00  1,000

3.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00  1,000

3.3 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00  1,000

3.29 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00  1,000

3.30 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ 18,000.00 18,000

3.31 โครงการอนรัุกษ์ธรรมชาติ รักษ์ส่ิงแวดล้อม แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.3 โครงการท าบุญแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ 3,000.00  3,000

3.3 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน  ปีที่ 4 แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ 3,000.00  3,000

3.34
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ก าลัง (Project) แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.35 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการบญัชี 4,200.00  4,200

3.36
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนก
วิชาการบัญชี แผนกวชิาการบญัชี 1,000.00  1,000

3.37 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผนกวชิาการบญัชี 1,000.00  1,000

3.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
และบุคลิกภาพนกับัญชี

แผนกวชิาการบญัชี 4,000.00  
4,000

3.39
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ 
อศจ.2561 แผนกวชิาการบญัชี 7,140.00  7,140

3.40 โครงการกิจกรรมวันนกัขาย Marketing Day แผนกวชิาการตลาด 3,000.00  3,000

3.41 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนกัขาย-นกัการตลาด แผนกวชิาการตลาด 2,000.00  2,000

3.4 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการตลาด 2,000.00  2,000
3.43

โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 4,900.00  4,900

3.44 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ชมรม
วิชาชีพคอมพิวเตอร์

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 1,580.00  
1,580

3.45 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 1,000.00  1,000

3.46 โครงการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
3.5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

2/2560 แผนกวชิาการโรงแรม 3,800.00  3,800

3.48 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ แผนก
วิชาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 1,600.00  1,600

3.49 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00  1,000

3.50
โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทย
พาณิชย์ แผนกวชิาการโรงแรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.51 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนกัเรียน
 สาขางานวิชาการโรงแรม

แผนกวชิาการโรงแรม 2,400.00  
2,400

3.52 โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจิกรรม 8,500.00  8,500

3.53 โครงการ Big cleaning Day งานกจิกรรม 10,000.00 10,000

3.5 โครงการส่งเสริมกีฬาระดับจงัหวัด งานกจิกรรม 10,000.00 10,000

3.6 โครงการแข่งขันกีฬาสี งานกจิกรรม 25,000.00 25,000

3.56 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ งานกจิกรรม 7,000.00  7,000

3.57 โครงการประกวดร้องเพลง งานกจิกรรม 4,500.00  4,500

3.58 โครงการประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00  

3,000

3.59 โครงการประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจงัหวัด

งานกจิกรรม 5,000.00  
5,000

3.60 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม       (แก้กิจกรรม คร้ังที่ 1)

งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.
ไม่ใช้งปม.

4.6 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม      (แก้กิจกรรม คร้ังที่ 2) งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.6 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ งานกจิกรรม 720.00    720

3.63 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ งานกจิกรรม 720.00    720

3.64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.
3.68 โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00  3,000

3.69
โครงการวันปิยมหาราช

งานกจิกรรม 1,700.00  
1,700

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
3.70 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว
งานกจิกรรม 5,000.00  

5,000

3.71 โครงการวันมาฆบูชา งานกจิกรรม 1,000.00  1,000

3.72 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ

งานกจิกรรม 3,000.00  
3,000

3.7 โครงการวันวิสาขบูชา งานกจิกรรม 1,000.00  1,000

3.74 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   (พิธีไหว้ครู) งานกจิกรรม 12,000.00 12,000

3.8 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 21,000.00 21,000
3.76 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ งานกจิกรรม 40,000.00 40,000

3.8 โครงการวันเข้าพรรษา งานกจิกรรม 1,500.00  1,500

3.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.79 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกจิกรรม 5,000.00  5,000

3.80 โครงการสานฝันวันเด็ก งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.
3.81 โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ งานกจิกรรม 1,500.00  1,500

3.82 โครงการพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  (ติด
แถบ 3 สี)

งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.8 โครงการวันวชิราวุธ ประจ าปี 2560 งานกจิกรรม 1,700.00  1,700

3.8 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ

งานกจิกรรม 25,000.00 25,000

3.85 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานลูกเสือ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.86
โครงการซ้ืออุปกรณ์ลูกเสือวิสามัญ งานกจิกรรม ไมใ่ช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.87
โครงการจดัท าแฟ้มประวัติประจ าตัวผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 10,000.00   

10,000   

3.88
โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพัก/ที่อยู่
อาศัยผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 15,000.00   15,000   

3.89 โครงการติดตามและจดัท าข้อมูลผู้เรียนที่ออก
กลางคันในภาคเรียนที่ผ่านมา

งานครูท่ีปรึกษา
5,000.00     

5,000     

3.90 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง
งานครูท่ีปรึกษา

20,000.00   
20,000   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
3.91 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

            (Fix it Center) งานโครงการพเิศษฯ
500,000.00 

500,000 

3.92 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแนน่อนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561      (เทศกาลปีใหม)่

งานโครงการพเิศษฯ
46,280.00   46,280   

3.93 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแนน่อนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

งานโครงการพเิศษฯ
47,080.00   47,080   

3.94 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ งานโครงการพเิศษฯ

10,000.00   10,000   

3.95 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินยัจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ

10,000.00   10,000   

3.96 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสาร
สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1

งานโครงการพเิศษฯ
50,000.00   

50,000   

3.97 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสาร
สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 2

งานโครงการพเิศษฯ
50,000.00   

50,000   

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./) 614,570 614,570
4.1

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่การ
พฒันาคุณภาพบคุลากรในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ 2561

งานบคุลากร 279,480.00 
279,480

4.2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ส าหรับพร้ิน ใบรบ.
และใบประกาศนียบตัร

งานทะเบยีน 12,890.00   
12,890   

4.3 โครงการปรับปรุงห้องพักครูและห้องเรียน 
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 8,000.00     
8,000    

4.4 โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 10,000.00   10,000   

4.5 โครงการปรับปรุงห้องน้ านกัเรียนและครูชั้น1,2
 แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวชิาชา่งยนต์ 2,000.00     
2,000     

4.6 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ก าลัง 16,000.00   16,000   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ      งาน/แผนก        ที่
ใช้จ่าย

ทีใ่ช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
รวมเป็น

เงิน
4.7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าก าลัง

 ห้อง 3501 (ชั้นลอย)
แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ก าลัง 18,200.00   

18,200   

4.8 โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
แผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน 15,000.00   

15,000   

4.9 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน 19,000.00   19,000   

4.1 โครงการติดต้ังพัดลมติดผนงัห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 27,500.00   27,500   

4.1 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 30,000.00   30,000   

4.1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์โนค๊บุ๊ค แผนกวชิาการบญัชี 27,000.00   27,000   

4.1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ     
          (HED Projector) แผนกวชิาการโรงแรม 16,000.00   

16,000   

4.1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (พัดลม) แผนกวชิาการโรงแรม 4,500.00     4,500     

4.2
โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งาน
พัฒนาหลักสูตร)+ปร้ินเตอร์

งานพฒันาหลักสูตรฯ 25,000.00   25,000   

4.2 โครงการการจดัซ้ือครุภัณฑ์ งานวดัผลและประเมินผล 22,000.00   22,000   

4.2 โครงการจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์งาน
วิทยบริการและห้องสมุด

งานวทิยบริการและห้องสมดุ 50,000.00   
50,000   

4.2 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ 
(HED Projector) งานส่ือการเรียนการสอน 32,000.00   

32,000   

5 โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 45,000.00   45,000

5.1

โครงการขยายและยกระดับการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ
 2561

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 35,000.00   35,000

5.2
โครงการจดัต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนคิป่าพะยอม

แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ 10,000.00   10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

 

 

 


