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คานา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงนี้
ได้ จั ด ท าขึ้ น โดยใช้ แ นวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์มากขึ้นและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริง
เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิค
ป่าพะยอม ได้ดาเนินการจัด ท าแผนปฏิบั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ 2560 เพื่อเป็นแนวทางสู่ก าร
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและตอบสนองนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ท้ายนี้ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศโดยภาพรวมต่อไป
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ตุลาคม 2559

สารบัญ
เรื่อง/รายการ
ส่วนที่ 1 บทนา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ.
- ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ ของ สอศ.
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/เป้าประสงค์
- จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
- ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
- ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
- ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2560
- สรุปงบหน้ารายจ่าย
- สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
- ปฏิทินปฏิบัตริ าชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา เป็น ผู้น าในการจัดการศึ ก ษาสายอาชีพ เพื่อ เป็น พลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมื อ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
เป้าหมายบริการ
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสือ่ และหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์
ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
 " ยึดหลักธรรมมาภิบาล
 นาภาพลักษณ์ที่ดี
 ประสานเครือข่าย
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
 เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสสู่ ังคม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

บริหารงานประจา
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ขยายทวิภาคี
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ความนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการทางาน
เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรปู 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือ ลูกหลานของเรา
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ต้องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงาน
เร่ง ด่วนที่ ต้อ งท า ต้องการผลลัพธ์ม ากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อ สารกั นเพื่อลดความรู้สึก ขัดแย้ง ทั้ง หมด
ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกท่าน
แนวคิดในการทางานของส่วนราชการ
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ต้องดาเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับ
กลยุท ธ์ก ารท างานปัจ จุบันให้ส อดคล้อ งกั บ แนวนโยบายให้เ ห็นผลเป็นรูป ธรรม เพื่อให้ท ราบถึง ผลการ
ดาเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัด
จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทางานให้รวดเร็วและทางานร่วมกันได้คล่องตัวมากขึ้น โดยมี
แผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1. งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2. งานที่ดาเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3. งานที่ดาเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
1. งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
2. งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนากระแสพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ เกี่ยวกั บการปฏิรูปการศึกษา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรปู การศึกษา ดังนี้
1. “ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพือ่ น ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กทีเ่ รียนเก่งกว่า ช่วย
สอนเพือ่ นทีเ่ รียนช้ากว่า”
3. “ ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแสพระราช
ดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดารัส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัตใิ ห้ชัดเจน
1.2 ต้อ งมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก
งานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงาน
หลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดาเนินงาน ที่ผ่าน
มาแล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่ กระทรวงศึก ษาธิก ารดาเนินการ หรือให้การ
สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่ม า เหตุผล และความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิด ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่ง เสริมให้มี ก ารดาเนินงานโครงการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริม ให้มี การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนดเพื่อให้เกิด
การกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าทีจ่ าเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ ต้องมีก ารบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการ
บูรณาการ งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยัง
หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานทีร่ วดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยูเ่ สมอ

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความ
เข้าใจ ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความ
เข้าใจ กับประชาชน
6. อานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบือ้ งต้นต้องมี
รายละเอียดดังนี้
๑) มีการจัดระบบและกาหนดผูป้ ฏิบัติที่ชัดเจน
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
๓) สารวจระบบทีม่ ีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัตงิ านอยู่เสมอ
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับชั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร เช่น
ร่วมก าหนดหลัก สูตรการเรียนการสอนให้นัก เรียนนัก ศึก ษาเข้า ทางานระหว่างกาลัง ศึก ษา และการรับ
เข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิง่ ที่ต้องรู้และสิง่ ที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัม มนา ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เ ร่ ง ยกระดั บ มาตรฐานภาษาอัง กฤษในกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก นั ก เรีย น นัก ศึ ก ษา ให้มี ค วามรู้
และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให้มีการนา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณา
การเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจความสนใจและการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ”และ“ประชาสนเทศ”

12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จัดการ
เรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
สูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรัก ษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึก ษา ต้องจัดให้มี แผนรัก ษา
ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญ เหตุอัคคีภัย อุท กภัย จัดล าดับความส าคัญ และสภาพปัญหา
ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัส มาเป็นกรอบแนวทงในการปฏิบัตงิ านการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนานักเรียน และครูออก
นอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิม่ วิทยฐานะและภาระงาน ของครูผู้สอน
ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะ
ชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุน
การดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬา สู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง
อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 ห้ามมิ ให้มี ก ารซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับ เงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับ โอน
การโยกย้ายหรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างทีท่ าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทาการ
แก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ขึ้นอีก
1.3 ดาเนินการสุม่ ตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บงั คับบัญชาหน่วยงาน
ตามลาดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน
ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่อ งหนี้สินของครู ส่ง เสริม ให้ครูมี จิตสานึก รู้จัก การดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน
กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพ
ไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก
สะกดคาโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง
อ่านคล่องเขียนคล่อง

1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ
ต่อเนื่อง หรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ
1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่ มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิ
ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรี ยนที่ มี ค รู ส อนไม่ ค รบชั้ น เรี ย นให้ จั ดการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
(Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
1.5 การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television :
DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ด้วยการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้ องเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก
ส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความสาคัญและเข้าสู่การ
เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกั บสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
2.3 ร่วมมื อ กั บ สถานประกอบการในการจัดการศึก ษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
2.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้
กับนักเรียนนักศึกษา
1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริม สร้างนิสัย
รักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ อาทิ เปิดสอน

หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น
2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน
เป็นต้น
3. การอุดมศึกษา
3.1 กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบันเพือ่ ลดความซ้าซ้อน
3.2 กาหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มีการ
วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิน่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหา
ความรู้ ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้า เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสานักงาน
กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้าน
ภาษา การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงาน
ราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ
4.4 ดาเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
- เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิด
ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน
สามารถนาไปถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง
4.5 กาหนดให้ กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน
วัด โรงเรียน
- เพื่อ เพิ่ม แหล่งเรียนรู้ ให้แก่ป ระชาชนในพื้นที่ โดยดาเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ กศน. ตาบลในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้นาทางศาสนา
ผู้นาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน
4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่ส ามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
2) ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้ และคุณธรรมเข้าด้วยกั น เพื่ อให้เ อื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้ง ในด้านความรู้ ทั กษะการใฝ่เรียนรู้

แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
การมอบหมายการดาเนินงานตามจุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรปู การศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
14. การกาหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบัน อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
25. การนา ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
26. การอานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
27. การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
คุณธรรมนาความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี สร้างคนดีเพือ่ สังคม
วิสัยทัศน์
มุ่ ง ผลิ ตและพั ฒ นาก าลัง คนด้านอาชีวศึก ษาและการฝึก อบรมวิ ชาชีพให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน
ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะของ
หลักสูตร
2. บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
3. ทะนุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของสังคม
4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประกอบ
อาชีพของชุมชน
เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีจิตอาสา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และผู้มสี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
2. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อบทบาทในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมอาชีพแก่
ชุมชน
3. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2556 และสถานศึกษาได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา ในการประเมินภายนอก รอบที่ 4 ในปีการศึกษา 2560

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ปฏิรูปด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ปฏิรูประบบความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ปฏิรูปด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย
5. ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
ผลงานสถานศึกษา
- การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 รางวัล เหรียญทอง
ผลงานครู
ระดับประเทศ
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจาปี 2558 โดยคุรุสภา
1. นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
2. นางสาวพิราพร สุขวนิช
- ครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2558
1. นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
ผลงานนักเรียน
รางวัลระดับชาติ
- การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 62 ประจาปี
2559 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬา ศูนย์กีฬาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1. นายกิตติพงศ์ จอนด้วง
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เดิน 20,000 เมตร และได้ครองแชมป์ชิงถ้วย
พระราชทานฯ สมัย
- การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 28
สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา
1. นายภานุพงษ์ เรืองศรี
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) ประเภท เดิน 5,000 เมตร
2. นายกรีฑากร เทพหนู
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภท วิ่ง 800 เมตร
รางวัลระดับภาค
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่
1. นางสาวศิรภัสสร คงดา
ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวญาณิศา เอียดเมือง ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวกรรณติมา มากรอด ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟกั ข้าว

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่
1. นางสาวจุฑามาส แก้วด้วง ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวลักษณารีย์ ชูมี
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน การศึกษาทดลองผลิตกล้วยหินกรอบแก้วปรุงรสผสม
ผงผักหวานอบแห้ง
รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1. นางสาวศิรภัสสร คงดา
ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวญาณิศา เอียดเมือง ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวกรรณติมา มากรอด ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟกั ข้าว
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1. นางสาวจุฑามาส แก้วด้วง ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวลักษณารีย์ ชูมี
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน การศึกษาทดลองผลิตกล้วยหินกรอบแก้วปรุงรสผสม
ผงผักหวานอบแห้ง

3. ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ผู้เรียน ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทาและดารงชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นที่พงึ พอใจของผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ผลิตและพัฒนากาลังคน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริการวิชาการ วิชาชีพ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรมนาไป
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2535 เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอยู่ใ นระดับ ดีม าก มี ก ารผลิตสินค้า เพื่อการส่ง ออก
หลายชนิด มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมสูง กรมอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตกาลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ จึงมีโครงการสร้างสถานศึกษาใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น
โครงการสร้ างวิท ยาลัย เทคนิ คพั ท ลุ ง แห่ ง ที่ 2 จึง ถูก ก าหนดขึ้ น โดยกรมอาชีว ศึก ษาสั่ง การให้
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ลุ ง เป็ น ผู้ จั ด หาที่ ดิ น ส าหรั บ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ขณะนั้ น ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คือ นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ การดาเนินการจัดหาที่ดินได้ดาเนินการมาเรื่อยๆ และมีความ
แน่นอนขึ้นเมื่อสภาตาบลบ้านพร้าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งลานโย
ตาบลบ้านพร้าว กิ่งอาเภอป่าพะยอม ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2536 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม และได้ทาพิธีมอบ
ที่ดินดังกล่าวให้กั บตัวแทนกรมอาชีวศึกษา คือ ท่ าน ผอ.ฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ เมื่ อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536
ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งลานโย โดยมี กานันไสว ดีกล่อม ประธานสภาตาบลบ้านพร้าว กานันคล่อง มากสง กานัน
ตาบลป่าพะยอม ผู้ใหญ่โชติ กาญจนพันธ์ คุณประวิง หนูแจ่ม ส.จ. เขตอาเภอป่าพะยอม และประชาชนเข้าร่วม
ในพิธีรับมอบ
16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ทุ่งลานโย เนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ 32.5 ตารางวา เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2
11 กุมภาพันธ์ 2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุชาติ รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ตามคาสั่ง กรมอาชีวศึกษา ที่ 485/2540 และ
แต่งตั้ง นายสมวงศ์ กลับคุณ นางพันทิพา สมจิตต์ เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน
18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ประกาศจัดตั้ง วิท ยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 โดย
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม
30 กรกฎาคม 2541 กรมอาชีวศึก ษา ได้มี คาสั่ง ที่ 1582/2541 แต่ ง ตั้ง นายสุชาติ รัก ใหม่ เป็ น
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ถือเป็นผู้อานวยการคนแรกของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดสร้างอาคาร
ชั่วคราวในปีงบประมาณ 2540 จานวนเงินทั้งสิ้น 15,994,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
และงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ปี 2541 ผูกพันปี 2542 และ 2543 เป็นเงิน 46,400,000 บาท (สี่สิบหก
ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ต่ อ มา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเห็ น สมควรให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ลุ ง แห่ ง ที่ 2 เป็ น
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
Paphayom Technical College
เลขที่ 265 หมู่ที่ 2 ตาบล บ้านพร้าว
อาเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93210
โทรศัพท์
0-7484-1009
โทรสาร
0-7484-1008
เว็บไซต์
http://www.pytc.ac.th
อีเมล
Ptc2itc@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา 213 ไร่ 32.5 ตารางวา
มีอาคาร รวมทัง้ สิ้น
9
หลัง มีห้องทั้งสิ้น 118 ห้อง ได้แก่
1. อาคารอานวยการ จานวน 1 หลัง
26 ห้อง
2. อาคารเรียน 2
จานวน 1 หลัง
23 ห้อง
3. อาคารเรียน 3
จานวน 1 หลัง
20 ห้อง
4. อาคารเรียน 4
จานวน 1 หลัง
20 ห้อง
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ จานวน 1 หลัง
6. อาคารเรียนชั่วคราว จานวน 5 หลัง
29 ห้อง
7. โรงอาหาร
จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
8. บ้านพัก
จานวน 2 หลัง
5 ห้อง
9. ศูนย์จาหน่าย
จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
สีประจาวิทยาลัย
สีเลือดหมู
เป็นสีประจาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สีฟ้า-ขาว
เป็นสีประจาวันการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
6.1 อัตรากาลัง ปี 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม
2559
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
มีบุคลากรทั้งสิ้น
66
ก. ข้าราชการ
18
18 คน
1 ผู้บริหาร
4
คน
2 ข้าราชการครู
14
คน
3 ข้าราชการพลเรือน
คน
ข. ลูกจ้างประจา
1 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
1
คน
ค. พนักงานราชการ
11 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
7
คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
4
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
36 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
18
คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
18
คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
คน
1 ข้าราชการ
คน
2 ลูกจ้างประจา
คน
6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
37
- ปริญญาโท
8
- ปริญญาเอก
รวม
45

คน

คน
ข.
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
5 คน
1 คน
6 คน
9 คน
- คน
- คน
รวม 21 คน

รวม
5
1
6
46
7
1
66

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
ข.
เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
รวม
สนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
คน
- คน คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
คน
- คน คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
16 คน
17 คน 33
คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
- คน คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
2 คน
1 คน 3
คน
รวม
18 คน
รวม 18 คน 36
คน
6.4
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.4.1 ผู้บริหาร
รวม 4
คน
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1. นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ป.โท
ผู้อานวยการวิทยาลัย
2. นายครรชิต กาลังเกื้อ
ป.โท
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
3. นายเจษฏา อนันทวรรณ
ป.โท
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
4. นายวิเชฐ ส่องแก้ว
ป.ตรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
6.4.2 ข้าราชการ
รวม 14
คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี.)
สอนวิชา
สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป
1. นายอามร คงวุ่น
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2. นายสมปรารถ ขาดา
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3. นางดวงใจ ขาดา
ป.ตรี
แผนกวิชาการบัญชี
4. นางพรทิพย์ โยธิน
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5. นายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
ป.โท
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6. นายจงขจร ศรีเพชรทอง
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
7. นางสาวอารีย์ โยธินทวี
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. นางสุพิศ วรพันธ์
ป.ตรี
แผนกวิชาการตลาด
9. นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
ป.โท
แผนกวิชาการบัญชี
10. นางสาวพภัสสรณ์ ทองแป้น
ป.โท
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
11. นายเสรี ไชยรัตน์
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์
12. นางภัทรลดา พุทธสวัสดิ์
ป.ตรี
แผนกวิชาการบัญชี
13. นายประเสริฐ คงสง
ป.โท
แผนกวิชาช่างยนต์
14. นางสาวเขมรัสนี สมใจ
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-

6.4.3 ลูกจ้าประจา
ชื่อ - สกุล

รวม 1
คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี.)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางกมลพรรณ ศรีโยธา
ปวส.
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นา
หลักสูตร
การเรียนการสอน
6.4.4 พนักงานราชการ
รวม 11
คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายอุเทน มะธุระ
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์
2. นางสุภาวดี มากสง
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. นางพิศมัย รัตนดา
ป.ตรี
แผนกวิชาการตลาด
4. นางสาวพิราพร สุขวนิช
ป.ตรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
5. นางกมลทิพย์ จันทร์ทิพย์
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6. นายสุพณ เสนใส
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์
7. นางปัณชญา หนูคลิ้ง
ป.ตรี
แผนกวิชาการโรงแรม
8. นางศาลินีย์ ไชยบุตร
ป.ตรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ
9. นางสาวปุณิรสั มิ์ อินทร์ด้วง
ป.ตรี
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
10. นายภักดี รักใหม่
ปวส.
พนักงานขับรถยนต์
11. นายสัมผัส บัวเกิด
ป.4
นักการภารโรง
6.4.5 ลูกจ้างชั่วคราว
รวม 36
คน
(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายอนุวัตร พูลเกิด
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. นายเชาวลิต คงใหม่
ป.โท
แผนกวิชาช่างยนต์
3. นายศุภชัย ชนะสิทธิ์
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์
4. นายณรงค์ศักดิ์ ขาผุด
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5. นายวิฤทธิ์ สิทธิสุวรรณ
ป.ตรี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6. นายธรรมสิทธิ์ เพชรสงค์
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7. นายวรวิตร์ คงเขียด
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8. นายบุญทิน ศรีน้อย
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9. นางสุดใจ สงสม
ป.ตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10. นายธนาวุฒิ สงหมวก
ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์
-

ชื่อ - สกุล
11. นายไพศาล สุขด้วง
12. นายธีรยุทธ พวงพะวา
13. นางสาวสินีนุช คู้ลาพันธ์
14. นางสาววรัญญา สายนาค
15. นางสาวปฐมา เกลี้ยงสิน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

16. นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน์
17. นางธิติมา สนิท
18. นายขจรฤทธิ์กานต์ กุลพัทธ์สร
19. นายสมจิต เทพหนู
20. นางละอ้อย รักใหม่
21. นางสาวกรรณิการ์ คงฤทธิ์
22. นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
23. นางสาวกิตติยา แก้วสุข
24. นางสาวมณีรัตน์ สุคนธ์
25. นางสาวโสภา ทองเลื่อน
26. นางสุวรรณา ชนะสิทธิ์
27. นางมลฤดี เพชรสงค์
28. นางวราพร จันทร์ใหม่

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปทส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

298. นางสาวพรชนก พรรณศักดิ์
30. นางสาวปาลิดา คชภักดี
31. นางมยุรี ชุมโชติ
32. นายมนตรี จีนเยี้ยน
33. นายโชคดี นุ่นสง
34. นายสวัสดิ์ หนูทอง
35. นายไพรัตน์ คงผอม
36. นายจรัญ สงรักษ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6
ม.ศ.3
ม.6
ม.3
ม.3

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ
ประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2/2560 (ปีปัจจุบัน)
รวมทั้งสิ้น
875

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

คน

หน่วย : คน

ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1
(แผน) ปีที่ 2

ปีที่ 3

ระดับ ปวส.
รวม ปีที่ 1

ปีที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวมทั้งสิ้น

รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ปกติ)

40

33

32

105

105

- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

40

35

17

92

92

20

11

5

36

36

20

20

14

54

54

20

6

6

32

32

20

18

8

46

46

- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2/2560 (ปีปัจจุบัน)
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1
(แผน)

ปีที่ 2 ปีที่ 3

รวม

ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่
ปีที่
ปีที่ 1 2 รวม ปีที่ 1 2 รวม

รวม
ทั้งสิ้น

- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

40

28

68

68

20

11

31

31

- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

20

9

29

29

- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (เทียบโอนความรู้ฯ)

20

20

20

- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
(ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการก่อสร้าง

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

20

13

33

33

20

7

27

83

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี

20

20

16

56

ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1
(แผน)

ปีที่ 2 ปีที่ 3

รวม

ระดับ ปวส
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่
ปีที่
ปีที่ 1 2 รวม ปีที่ 1 2 รวม

รวม
ทั้งสิ้น

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

28

10

58

20

14

34

92

20

10

6

36

20

8

28

64

20

23

18

61

- สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)

61

- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
รวม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

240

204

132

576

20

9

29

29

200

99 299

875

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2/2560 (ปีต่อไป)
รวม
ทั้งปีการศึกษา
ทั้งสิ้น
1300
- ต่ากว่า 6 ชั่วโมง (108 อาชีพ)
500
- 60 ชั่วโมง - 150 ชั่วโมง
800

คน
คน
คน

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป)
รวม
ทั้งสิ้น
440

คน

หน่วย : คน

ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1
ปีที่
(แผน)
2 ปีที่ 3

ระดับ ป.ตรี/
รวม
ระดับ ปวส.
ปทส.
ทั้งสิ้น
ปีที่ ปีที่
ปีที่ ปีที่
รวม 1 2 รวม 1 2 รวม

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ปกติ)

40

40

40

- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

40

40

40

20

20

20

20

20

20

20

20

20

- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป)
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

- สาขางานก่อสร้าง

ระดับ ป.ตรี/
รวม
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปทส.
ทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่
ปีที่ ปีที่
ปีที่ ปีที่
(แผน) 2 ปีที่ 3 รวม 1 2 รวม 1 2 รวม
20

20

20

- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

40

40

40

20

20

20

- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

20

20

20

- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (เทียบโอนความรู้ฯ)

20

20

20

20

20

20

- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

- สาขาวิชาการก่อสร้าง

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
รวม

ระดับ ปวส.
ปีที่ ปีที่
1
2 รวม

20

20

20

20

40

20

20

20

20

40

20

20

20

20

40

20

20

ปีที่ 1
(แผน)

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ ปีที่
1
2 รวม

รวม
ทั้งสิ้น

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
รวม

240

20
20

20

20

240 200

200

440

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป)
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ทั้งปีการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
- ต่ากว่า 6 ชั่วโมง (108 อาชีพ)
- 60 ชั่วโมง - 150 ชั่วโมง

1300 คน
500 คน
800 คน

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีตอ่ ไป)
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
1,716,532.30 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
2,034,800.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
6,079,956 บาท
งบดาเนินงาน
3,445,160 บาท
งบลงทุน
2,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
5,325,980 บาท
งบรายจ่ายอืน่
1,296,800 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าจ้างชั่วคราว (ครูตา่ งชาติ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ดเี ซล
(เครื่องยนต์ใหม่) พร้อมโปรแกรมการออกแบบ
ยานยนต์ 1 ชุด

22,399,228 บาท
3,751,332 บาท

18,647,896 บาท

18,647,896 บาท
6,571,680
329,760
2,516,520
3,299,436
264,000
1,043,000
803,360
948,800
650,000
2,500,000

6,079,956 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,445,160 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,500,000 บาท
บาท

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีตอ่ ไป)
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งบเงินอุดหนุน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าหนังสือเรียน/ตาราเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- โครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
- โครงการทุนการศึกษาฯ
งบรายจ่ายอืน่
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพือ่ ชุมชน Fix it Center
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน

430,350
906,000
208,380
815,400
2,671,350
157,000
100,000
37,500
250,000
70,000
80,000
400,000

5,325,980 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,296,800 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

379,200 บาท
117,600 บาท

3.4 สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559
โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย
โครงการจัดทาทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร จัดทาแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
7 สถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยเทคนิค
ป่าพะยอม
9
โครงการปรับปรุงและติดตัง้ ระบบเครือข่าย ร่วมกับการใช้กล้อง CCTV และ
ติดตัง้ ระบบสแกนบัตรนักศึกษา
10 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
11 โครงการความร่วมมือ ผลิตสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ
12 โครงการจัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน
13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีกอ่ นออกฝึกงาน
14 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจาปี 2560
15 โครงการประชุมผู้ปกครอง 2/2559
16 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1/2560
17 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
18 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิม่ ปริมาณผู้เรียน
19
โครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
20 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
21 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
22 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

แผนกวิชา/
งานทีร่ ับผิดชอบ
งานทะเบียน

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
422,492.00
48,000.00

งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

30,000.00
35,000.00
10,000.00
7,800.00

งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ

2,000.00
84,292.00

งานศูนย์ข้อมูลฯ

76,000.00

งานศูนย์ข้อมูลฯ

43,400.00

งานประกันฯ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานปกครอง
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวฯ

5,000.00
ไม่ใช้งปม.
2,500.00
1,000.00
ไม่ใช้งปม.
9,000.00
9,000.00
1,500.00
8,000.00
8,000.00

งานแนะแนวฯ
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

8,000.00
1,000.00
1,000.00

3.4 สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการสวัสดิการน้าดืม่ ของนักเรียน นักศึกษา
24 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์
25 โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2560
โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
26
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา
27 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรีน นักศึกษาทีย่ ากจน
28 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
29 โครงการ English for you
30 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจาปีการศึกษา 2560
31 โครงการราลึกสุนทรภูเ่ ชิดชูวรรณศิลป์
32 โครงการรักษ์การอ่านวันภาษาไทยแห่งชาติ
33 โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สาขางานก่อสร้าง
34 โครงการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 1/2560
35 โครงการส่งเสริมการหารายได้พเิ ศษระหว่างเรียน
36 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
37 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
38 โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
39 โครงการทาบุญแผนกวิชาช่างยนต์
40 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพช่างยนต์ (Project)
42 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์
43 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
44 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ทางวิชาชีพช่างยนต์
45 โครงการศึกษาดูงาน
46 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
47 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ
48 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชา/
งานทีร่ ับผิดชอบ
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
20,000.00
10,000.00
2,000.00

งานวิจัยฯ

1,438,720.00
157,000.00

งานส่งเสริมฯ
งานส่งเสริมฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

100,000.00
80,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
2,400.00
3,000.00
1,700.00
3,000.00
1,500.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
14,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

3.4 สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

โครงการ/กิจกรรม
โครงการศึกษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 1/2560
โครงการหมอไฟช่วยชุมชน ปีที่ 3
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ทางวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ (เครื่องปรับอากาศ) ช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการทาบุญแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารวิชาชีพบัญชีและบุคลิกภาพนักบัญชี
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี
โครงการกิจกรรมวันนักขาย Marketing Day
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
โครงการประกวดโครงการวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน สาขางานการโรงแรม
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1/2560
โครงการอบรมภาษาจีนทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวิตประจาวัน
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ)
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการ Big cleaning Day
โครงการส่งเสริมกีฬาฯ
โครงการแข่งขันกีฬาสี
โครงการเตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ

แผนกวิชา/
งานทีร่ ับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
5,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
4,500.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
2,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,300.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
2,900.00
2,400.00
ไม่ใช้งปม.
2,000.00
ไม่ใช้งปม.
5,000.00
22,300.00
6,000.00

3.4 สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/
งานทีร่ ับผิดชอบ
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

78 โครงการประกวดร้องเพลง
79 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา
80 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
งานกิจกรรม
จังหวัด
81 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ
งานกิจกรรม
82 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
งานกิจกรรม
83 โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
งานกิจกรรม
84 โครงการวันปิยมหาราช
งานกิจกรรม
85 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
งานกิจกรรม
86 โครงการวันมาฆบูชา
งานกิจกรรม
87 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
งานกิจกรรม
88 โครงการวันวิสาขบูชา
งานกิจกรรม
89 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธีไหว้ครู)
งานกิจกรรม
90 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
งานกิจกรรม
91 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
งานกิจกรรม
92 โครงการวันเข้าพรรษา
งานกิจกรรม
93 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งานกิจกรรม
94 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
งานกิจกรรม
95 โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรม
96 โครงการพิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ (ติดแถบ 3 สี)
งานกิจกรรม
97 โครงการวันวชิราวุธ ประจาปี 2560
งานกิจกรรม
98 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรม
99 โครงการจัดทาแฟ้มประวัตปิ ระจาตัวผู้เรียน
งานครูทปี่ รึกษา
100 โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพัก/ทีอ่ ยู่อาศัยผู้เรียน
งานครูทปี่ รึกษา
101 โครงการติดตามและจัดทาข้อมูลผู้เรียนทีอ่ อกกลางคันในภาคเรียนทีผ่ ่านมา
งานครูทปี่ รึกษา
102 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง
งานครูทปี่ รึกษา
103 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
งานโครงการพิเศษฯ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
3,000.00
2,500.00
2,500.00
800.00
800.00
1,000.00
1,700.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
10,000.00
ไม่ใช้งปม.
40,000.00
1,500.00
ไม่ใช้งปม.
2,000.00
1,500.00
4,500.00
1,700.00
18,000.00
10,000.00
15,000.00
5,000.00
20,000.00
500,000.00

3.4 สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

105 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
106 โครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
107 โครงการการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการพิเศษ (เงินรายได้สถานศึกษา)
108 โครงการจัดซื้อเครื่องสปีดสแกนเนอร์
109 โครงการจัดทาป้ายอาคารศูนย์วิทยบริการ
110 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
111 โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาสิ่งแวดล้อม
112 โครงการจัดสร้างโรงจอดรถยนต์
113 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด
114 โครงการปรับปรุงสานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ)
115 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง
116 โครงการอบรม พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
117 โครงการ English Camp

แผนกวิชา/
งานทีร่ ับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษฯ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
47,080.00

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานบริหารทัว่ ไป
งานอาคารสถานที่

217,940.00
60,000.00
515,000.00
22,000.00
5,000.00

งานอาคารสถานที่

300,000.00

แผนกวิชาช่างยนต์
งานวิทยบริการฯ
งานส่งเสริมฯ

48,000.00
100,000.00
40,000.00
383,000.00
48,000.00
55,000.00
280,000.00

งานวางแผนฯ
งานบุคลากร
แผนกวิชาสามัญฯ

ปฏิทนิ การปฏิบตั ริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ ยเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วย : บาท
ที่

1
1.1
1.2

2
2.1

2.2

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

รวมทัง้ สิ้ นเป็นเงินงบประมาณ
งานตามภาระงานประจา
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์
ดีเซล
(เครื่องยนต์ใหม่)
พร้อมโปรแกรมการออกแบบ
ยานยนต์ 1 ชุด
โครงการตามภาระงาน
สถานศึกษา
โครงการพิธมี อบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
งาน/
ทีใ่ ช้
แผนก
ที่
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
ใช้จา่ ย
8,607,652
10,615,034
5,945,160
7,952,542
3,445,160
5,452,542
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

งานทะเบียน

422,492
48,000.00

422,492
48,000

งานทะเบียน

30,000.00

30,000

