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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 สภาพปัจจุบัน  
      1.1.1 ประวัติความเป็นมาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) วิวัฒนาการระยะแรก 
 แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาต้ังแต่ยุคสมัยท่ีประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรม
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรมการ อาชีวศึกษา เริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซึ่งหมายถึง การเรียนวิชา เฉพาะ เพื่อให้เกิด ความช านาญ ในปี 
พ.ศ.2453 ได้จัดต้ัง โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ีวัดมหาพฤฒาราม และวัด
ราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดต้ังโรงเรียน เพาะช่าง และปี พ.ศ.2460 จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม   ปี  พ.ศ.2481 พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดต้ังกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 

  (1) กรมสามัญศึกษา มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสายสามัญ 
  (2) กรมวิชาการ มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสายอาชีพ 
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 

 ปี พ.ศ.2523 ได้มี "พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2523 " ก าหนดให้มี 10 หน่วยงาน ให้เกิดหน่วยงานใหม่จากเดิม คือ กองวิทยาลัย และกอง
โรงเรียนเป็นกองใหม่ คือ 

 1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
 2. กองวิทยาลัยเทคนิค 
 3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

 ปี พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 2 แห่ง และก าหนดให้ สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วน
ราชการของกรมอาชีวศึกษา และก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริม การศึกษา
วิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะส้ันและหลักสูตรพิเศษ รวมถึง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ปี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุวันมีอ านาจจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ได้แก่
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพช้ันสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อพัฒนาอาชีวเกษตรตามโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
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ปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ใน
การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลให้แก่ เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษาได้พัฒนา เป็ นล าดับ โดย
พิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอน
หน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์
อาชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศ 
 วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

1.2 โครงสร้าง สอศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผน 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกจิและบริการ 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
ส านักอ านวยการ 

 

 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา 

 

 

ส านักนโยบายและแผนการ

อาชีวศึกษา 

 

 

ส านักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 

 
ส านักติดตามและประเมินผลการ

อาชีวศึกษา 

 

 

ส านักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

 

 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 

 

 

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม

ประสานงาน กิจการ 

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และก าลังคนอาชีวศึกษา 

 

 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาและ

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

 

หน่วย

ศึกษานิเทศก์ 

 

 

ศูนย์ประสานงาน

อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

 

ศูนย์ประสานงานสถาบัน

อาชีวศึกษา 

 

ส านักความร่วมมือ 
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ 

พันธกิจ  
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  

 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ  

เป้าหมายบริการ  
1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์ และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 7. จัดระบบ ส่งเสริม และปรานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.4  ยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาท  
การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  3 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่  4 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่  5 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการ
ของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

กลยุทธ์ ท่ี 3 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ  ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
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บทที่ 2  
ทิศทางของสถานศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 ปรัชญา 
  ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม 
 วิสัยทัศน์   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวคหกรรมและศิลปกรรม 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตก าลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน 
3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ 

เอกลักษณ ์  สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพื่ออาชีพ 

อัตลักษณ ์  ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการ ตรงเวลา 

 อัตลักษณ์คุณธรรม ซื่อสัตย์ตรงเวลา  รักษาวินัยดีเย่ียม  เป่ียมจิตสาธารณะ 

สีประจ าวทิยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี      สีฟ้า ขาว 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย    ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 

2.2 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 2.2.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
             เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดต้ังโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรี
ปัตตานี ท่ีบริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ท้ังโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี  ใช้อาคารเก่าของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจ าจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน) พื้นท่ียาว
ต้ังแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาช่ือ นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีช่ือ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดช่ือ นายเถียร พรหมภัตต์ การเปิดรับนักเรียน
รุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีคนแรกคือ นางสาวไพจิตร  
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เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูท่ีท าการสอน 2 คน คือ คุณครูขนิษฐ์ มโรห
บุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์ (หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา 2497 ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย งาน
ฝีมือ ท าอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อเดือน ครู
ประจ าช้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 
         1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) รับ
นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
         2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมปีท่ี 6) รับ
นักเรียนท่ีจบมัธยมปีท่ี 3 
        ปี พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
การช่างสตรีนครปฐม และเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางขนิษฐ์ มโรหบุตร  
ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้ด ารงต าแหน่งจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ  
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2522 รวมเวลาท่ีด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ท้ังส้ิน 24 ปี 
        ปี พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาท่ีดิน เป็นท่ีจัดต้ังโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและ
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ท่ีดินอยู่ตรงส่ีแยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปัจจุบัน)  
เนื้อท่ีประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ท่ีราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด 
(โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อท่ีประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ต้ังงบ ประมาณเพื่อซื้อท่ีดิน
สร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 351,220 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
             ปี พ.ศ. 2500-2502 ได้รับงบประมาณเพื่อถมท่ีและสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคารเรียนท่ี
สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 
         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานท่ีใหม่ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 
2502 สถานท่ีใหม่ต้ังอยู่ เลขท่ี 10 ถนนสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมดท้ังหมด 32  ไร่ 3 
งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาในปัจจุบัน  
         ปีการศึกษา 2502 ได้เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง และลดช้ันเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรับนักเรียนท่ีส าเร็จช้ัน ม.3 และ ม.6  
            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
            ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้  
                   - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ  
                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป  
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                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ได้แก่  ช่างเครื่องเคลือบดินเผา, ช่างหนัง, ช่าง
โลหะรูปพรรณ รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การท าดอกไม้แห้ง เย็บปักถัก
ร้อยและอื่น ๆ  

 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูงปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ลงตามล าดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
    ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  
    ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนช้ัน ม.ศ.3 เข้าเรียนช้ัน ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอย่างเดียว  
    ปีการศึกษา 2516 ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา

ปัตตานี เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 
    ปีการศึกษา 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร 2 ปี 

(ม.ศ.4 และ ม.ศ.5)  
    ปีการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดแผนกวิชาพณิชยการอีก 1 แผนกวิชา และปี

นี้ได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
 ปีการศึกษา 2520 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 

หลักสูตร 1 ปี  
 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก คหกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร 2 ช้ัน 

เต็มตามโครงการ 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของ

ธนาคารโลกท่ีจังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ กลาง ในการ
เรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงท่ีอยู่ในระยะ 15 กิโลเมตร กรม
อาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อ านวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และเจ้าหน้าท่ีมาส ารวจ
พื้นท่ีและในท่ีสุดได้ด าเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน  
พ.ศ. 2524 โดยใช้พื้นท่ีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 ห้องเรียน  
ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2524  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี  
ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพิ่มอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2525 
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ปีการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2 
สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 

ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการซึ่งเป็นอาคาร 4  
ช้ัน 24  ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม คือ  
        - ระดับ ปวช. เปิดสาขาวิชาศิลปะประยุกต์  
        - ระดับ ปวส. (พิเศษ)  เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาท่ีส าเร็ จ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  
        - ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ท่ัวไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        - ระดับ ปวส  เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ปี พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังย้ายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแต่งต้ัง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 ช้ัน คือ 
อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสมจิตต์ กะระณา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับค าส่ังไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ฝึก
วิชาชีพปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยฯ ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายผลผลิต 1 หลัง        
ปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภูเก็ต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ดังนี้  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบ ม.6 
               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  
      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ  
               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
         - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
         - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
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      ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งต้ังให้ไปด ารงต าแหน่งผู้เช่ียวชาญกรม
อาชีวศึกษา และแต่งต้ังนางโกสุม สุทธิสิงห์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่เพียง 
1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 
                    ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งต้ังนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีค าส่ังให้
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาภายใน
อาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติงาน, ห้องเรียนแผนกวิชาเลขานุการ
, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอภาษาทดสอบการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้ชัดเจนถูกต้อง ,
ปรับปรุงเพิ่มสถานท่ีพักผ่อนและเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจ าหน่ายอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ 
ช่ือร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท เป็นท่ีฝึกงานของนักเรียนค
หกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการท าโรตีกรอบและน้ าปรุงแกงส้มออกตลาด  

         ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีค าส่ังให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2550 กรม
อาชีวศึกษาปีค าส่ังให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในช่วงนี้ธุรกิจ
โรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้
มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทย
รับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ (การประกวดดิเกร์ฮูลู) ในปี 2548  
ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

         ปี พ.ศ.2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยต้องปรับลดรอบ
การสอนไม่มีรอบบ่าย ช่ัวโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น. มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน นักเรียน
นอกพื้นท่ีปัตตานี เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่นและส่งบุตร
หลานไปเรียนจังหวัดอื่น 

         ปี พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าส่ังให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส จาก
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ 
2561  งานหลักยุคนี้สานต่อโครงการดี ๆ ท่ีผ่านมา เช่น พัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุง
อาคารเก็บพัสดุท าเป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตจ าหน่ายตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮา
ลาลต้นแบบเปิด R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุน
การสอนส่งเสริมการจัดการเรียนท่ีเป็นช้ินงาน โครงการ น ามาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ เข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 
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       ปี พ.ศ.2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีค าส่ังให้นางสาธิตา ทันตเวช จาก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้สานต่อโครงการสร้าง
อาคารเรียน 4 ช้ัน พัฒนาปรับเปล่ียนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ ห้อง
ประชุม ห้องจ าหน่ายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตู้เพิ่ม จ านวน 1 คัน และได้รับงบประมาณจัดสร้างแฟลตท่ีพักอาศัย 
จ านวน 4 ช้ัน 1 หลัง  ในปี พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปวส. ทุกสาขาวิชา 
       ปี พ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าส่ังให้นายวิทยา  ต่ันยืนยง จาก
วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มารักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้
สานต่อโครงการสร้างแฟลตท่ีพักอาศัย จ านวน 4 ช้ัน 1 หลัง  และต่อมาได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีถึงปัจจุบัน  

  
2.1.7 การจัดการศึกษา 

          2.1.7.1 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2.1.7.2 พันธกิจสถานศึกษา 
  1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรม อุ ตสาหกรรมท่องเท่ียว คหกรรมและ
ศิลปกรรม 
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตก าลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
  3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
  5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ 
 
    2.1.7.3 โครงสร้างหลักสูตร 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังนี้ 
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช (ปวช.) 2562 ด าเนินการเปิดสอน 4 
ประเภทวิชา จ านวน 8 สาขาวิชา คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
     ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ/สาขางานเส้ือผ้าแฟช่ัน  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปิดสอน                         
4 ประเภทวิชา จ านวน 11 สาขาวิชา คือ 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี 
   - สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด 
   - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน / สาขางานการจัดการส านักงาน 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
         - สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

- สาขาวิชาการท่องเท่ียว / สาขางานการท่องเท่ียว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
                                        - สาขางานดิจิทัลอาร์ต 
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 2.2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  ชื่อภาษาอังกฤษ   Pattani Vocational College 
  ที่ต้ังสถานศึกษา   เลขท่ี 10 ถนนหนองจิก ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000  
  โทรศัพท์         0-7333-3000   โทรสาร       0-7333-6185 
  เว็บไซต์            www.pnvc.ac.th    อีเมลล์  pattani03@vec.mail.go.th 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา   …32... ไร่ ......3..... งาน .....42....ตารางวา 
มีอาคาร รวมทั้งส้ิน  .....39...หลัง    มีห้องท้ังส้ิน .......187....... ห้อง ได้แก่ 

1. อาคารเรียน 1 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
2. อาคารเรียน 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง 36 ห้อง 
3. อาคารเรียน 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง 26 ห้อง 

4. อาคารเรียน 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง 
5. อาคารเรียน 5 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง 17 ห้อง 

6. หอประชุม และโรงอาหาร (อาคารปฏิบัติการ 1 ช้ัน) จ านวน 1 หลัง - ห้อง 
7. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง 
8. อาคารช่ัวคราว (อาคารละหมาด) จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง 

9. อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน  1 หลัง 1 ห้อง 

10. อาคารโรงงานในโรงเรียน (โรงงานโรตีกรอบ) จ านวน 1 หลัง 1 ห้อง 
11. อาคารแฟลต (จ านวน 14 ยูนิต) จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง 
12. บ้านพัก (บ้านแฝดท้ังหมด 2 แถวๆละ 98 ตารางเมตร 

จ านวนแถวละ 2 ยูนิต) จ านวน 4 หลัง 8 ห้อง 
13. บ้านพักครู 6 ครอบครัว (ท้ังหมด 4 แถวๆ ละ  

342 ตารางเมตร จ านวนแถวละ 6 ยูนิต) จ านวน 24 หลัง 48 ห้อง 

 
2.3  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น ของสถานศึกษา 

จุดเด่น  ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
จุดเน้น  สอนและพัฒนาอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียน 2 ทุกรายวิชา 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคม 

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
1. รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
2. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. รางวัลและผลงานของผู้เรียน
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)  

 1. รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

     1.1 รางวัลระดับชาติ  จ านวน 10 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   2  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   2  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   3  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   3  รางวัล 

     1.2 รางวัลระดับภาค  จ านวน 9 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   2  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   3  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   1  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   3  รางวัล 

 รวม รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทั้งสิ้น   19  รางวัล 
 

     ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ 

Honor 
award 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกผ้าบาติก 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอสลูกหยี
ส าเร็จรูป 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



15 
 

ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี(ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

7 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล 
ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล (Halal 
Scientist Competition 2018)” ประเภท วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล 

ชนะเลิศ ชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8 กลุ่มลูกเสือหญิงวิสามัญ (หญิง) ดีเด่น ดีเด่น ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

9 
การประกวดเรียงความโครงการส่งเสริมรักการอ่าน “ผมจะเป็น
คนดี” 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

10 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 
  

11 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

12 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

13 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

14 องค์การมาตรฐาน ระดับเหรีญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง 
รางวัล
ระดับ 

เหรีญทอง 
ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

15 ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทยระดับ ปวช.” ชมเชย ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

16 กิจกรรมบุกเบิก “สร้างหุ่นจ าลองเป็นใหญ่โรมัน”ดีเด่น ดีเด่น ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

17 กิจกรรมเดินทางไกล ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

18 
สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกียรติ
บัตร 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
สภาสถาบันก าหนด ร้อยละ 95.35 ประจ าปีการศึกษา 2562 

โล่รางวัล ภาค 
สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

 

2. รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  

     2.1 รางวัลระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   -  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   -  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   -  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   2  รางวัล 

 รวม รางวัลและผลงานของผู้บริหารทั้งสิ้น   2  รางวัล 
 
              ตางรางรางวัลและผลงานของผู้บริหาร  

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เต้ีย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ ประจ าปี 2562 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาและ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2 

นางสาธิตา  ทันตเวช ผู้อ านวยการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการและท าคุณประโยชน์อย่าง
ดียิ่ง ในการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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3. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     3.1 รางวัลระดับชาติ  จ านวน 15 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   5  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   2  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   4  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   4  รางวัล 

     3.2 รางวัลระดับภาค  จ านวน 14 รางวัล  
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   2  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   8  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   4  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   -  รางวัล 

     3.3 รางวัลระดับจังหวัด จ านวน 33 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   18  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   10  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   4  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   1  รางวัล 

 รวม รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทั้งสิ้น   62  รางวัล 

              ตารางรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
นางราตรี อิสสระโชติ  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี “ประจ าปี พ.ศ.2561 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 

2 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ์  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.
2561 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

3 

นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข  
รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลท่ีท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา
ซึ่งได้รับรางวัล ระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4 
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรี จชต.” ประจ าปี 2561 
ระดับดีมาก 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

5 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป จากการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

6 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats) จาก
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

7 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

8 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นิฮะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าบาติก 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

9 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ Food Edible Film 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

10 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และนางสาว
รูบัยอะห์ สาคอมะแซ ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

11 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และนางสาว
รูบัยอะห์ สาคอมะแซ ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขนัหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Trea) 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

12 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

13 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นิฮะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
จากผ้าบาติก จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

14 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ และ  
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม 
ชายแดนใต้ 4.0” จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

15 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่น
ทอดกรอบ จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 



20 
 

ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

16 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี, นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต,  
นางศิริวรรณ เพ็งสง, นางณัฐฐาพร ส านักเหยา และ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน เครื่องประดับ งานปักมือ (Embroidery) 
จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

17 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

18 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงาน กระถางชีวภาพ 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

19 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน Biodegradable Flower pots จากการ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

20 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป จากการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

21 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats)การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

22 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

23 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวศศิธร แสนปินตา และ
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน แพนเค้ก กึ่งส าเร็จรูปโปรตีนสูงจากถั่วจาก
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

24 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ และ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม 
ชายแดนใต้ 4.0” จากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

25 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นิฮะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจาก
ผ้าบาติก การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

26 

นางปานตา วิมลมิ่ง นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ นายวรภัทร ธุรสันติ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน กระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน De hate putri การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

27 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี, นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต,  
นางศิริวรรณ เพ็งสง, นางณัฐฐาพร ส านักเหยา และ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน เครื่องประดับ งานปักมือ(Embroidery) 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

28 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน กระถางชีวภาพการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

29 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ  
และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน Food Edible Film จากการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

30 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูท่ีปรึกษาผลงาน การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
จากกาบกล้วยการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

31 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้การ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษผลงาน Biodegradable Flower pots 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

32 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ  
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในหัวข้อ “ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล (Halal Scientist 
Competition 2018)”  

ชนะเลิศ ชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

33 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม และนางสาวอลิษา อูเมาะมาลี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

36 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 
“อเมซิ่งเท่ียวไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

37 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

38 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน 
“อาชีวะ INTRO) (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

39 

นางสาวซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม และ 
นางสาวสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

40 
นายณัฐชนน น้านิรัตศัย  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

41 
นางสาวสิตา หมุดแหละ นางจิรายุ สมัยชุม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือภายนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

42 
นางสาวสุมาลี บุญรังษี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

43 
นางมีโฉนด สุปัตติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 
นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม และนางสาวอลิษา อูเมาะมาลี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

46 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยชุด
พร้อมจ าหน่าย (The Set) (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

47 

นางสาวศศิธร แสนปินตา  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่สากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก 
(Western Set Dinner) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

48 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน 
“อเมซิ่งเท่ียวไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน 
“อาชีวะ INTRO) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

50 
นางกรุณา บุญธรรม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการวาดเขียนสีน้ าหุ่นนิ่ง 
(ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

51 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 
นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท 
Classic Bartender, Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

53 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน 
Tupat 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

54 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม 
ผลงาน มิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

55 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน 
KOLEK 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

56 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน 
KARMABAN 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

57 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน 
Creative Accessories 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

58 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม 
ผลงาน Color full 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

59 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

60 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

61 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูท่ีปรึกษา การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน ความส าเร็จ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

62 
นางสาวสุมาลี ขาวแสง  
รางวัลเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์บุตรฉัตร บุคคลส าคัญของ
โลก 

รางวัล 
เชิดชู
เกียรต ิ

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

      4. รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

     3.1 รางวัลระดับชาติ  จ านวน 14 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   5  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   4  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   4  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   1  รางวัล 

     3.2 รางวัลระดับภาค  จ านวน 16 รางวัล  
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   2  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   9  รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน   5  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   -  รางวัล 

     3.3 รางวัลระดับจังหวัด จ านวน 42 รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน   22  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศ  จ านวน   13 รางวัล 
- รางวัลชมเชย   จ านวน    7  รางวัล 
- รางวัลอื่นๆ   จ านวน   -  รางวัล 

 รวม รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทั้งสิ้น   71  รางวัล 
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  ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
1.นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ,นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง 
ทักษะการออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกาย 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

2 

นางสาววัลมูนีรา แวโน๊ะ, นางสาวนัจมีซัรวาตี หะยีหะมะ, 
นางสาวนูรมี ปาแซ, นางสาวอาซียะห์ ตาเหร์,  
นายเซาฟี สาและ และนางสาวเราะห์มาตีนา อัลวาน  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารผลงาน ละแซ
พร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

3 

นางสาวนาวีซ่า นาแว, นางสาวนัรมีย์ สาและ,  
นางสาวตูแวรุสนี ต่วนบือซา, นางสาวอิฟตินา มาเจ๊ะมะ, 
นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, นางสาวฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฏ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าว
พองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4 

นางสาวอาซีซะ สูโระ, นางสาววิภาวี ธนูสังข์,  
นางสาวอัฟนาน สะแม, นางสาวนูรินทร์ บูเกะเจ๊ะลี,  
นางสาวนาปีสะ มะลี และนายธนวัฒน์ อินทวิเชียร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมี
สีแผ่นทอดกรอบ 

Honor 
award 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

5 

นางสาวนาตาชา สังข์ทอง, นางสาวยัสมีน มะแซ,  
นางสาวอามาวาตี บือซา, นางสาวนิสรีน เจะอุมา และ 
นางสาวรุสนี บาเหะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าบาติก 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

6 

นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
(ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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        ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

7 

นางสาวนูรไอนี ก าลังเท่ียง, นางสาวนิชาภา สุขอนันนต์, 
นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวหยดเทียน นามคร 
และนายนิโซ๊ะ เฮ็งยามา 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านทคโนโลยีชีวภาพผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ Food Edible Film 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางสาวนิฟาดีละห์ โซ๊ะโซ, นางสาวอัฟนาน สะแม และ
นางสาวอาซีซะห์ สูโระ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลใน
หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล 
(Halal Scientist Competition 2018)” ประเภท 
วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล 

ชนะเลิศ ชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง 
การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

10 

นายอิสมาแอ หวังสาและ, นายฟาอิส หะยีสะแม,  
นายซอลาฮูดีน วาเตะ และนายฮานาฟี สิดะ 
การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา อวด-
ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

11 

นายอิสมาแอ หวังสาและ, นายฟาอิส หะยีสะแม,  
นายซอลาฮูดีน วาเตะ และนายฮานาฟี สิดะ 
การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษา สุดยอดผลงาน 
อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

12 

นายศตวรรษ หมันและ, นายพัชรพนธ์ ศิลปะธรรม,  
นางสาวเกศศิณี เสาร์ดี และนางสาวยัสมีน มะแส 
การประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา อวด-
ดี อาชีวะ 4 ผลงาน ความส าเร็จ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

13 

นางสาวอาซีซะห์ สูโระ 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ซอส
ลูกหยีส าเร็จรูป 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

14 
นายรอฮาดี ดือราแม  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชิต ครั้งท่ี 13 “บัวหลวง
เกมส์” 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

15 

นางสาววัลมูนีรา แวโน๊ะ, นางสาวนัจมีซัรวาตี หะยีหะมะ, 
นางสาวนูรมี ปาแ,ซ นางสาวนิฟาดีละห์ โซ๊ะโซ,  
นายเซาฟี สาและ, นางสาวเราะห์มาตีนา อัลวาน  
นางสาวอาซียะห์ ตาเหร์ และนายธนวัฒน์ อินทวิเชียร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารผลงาน ละแซ
พร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

16 

นางสาวนาวีซ่า นาแว, นางสาวนัรมีย์ สาและ,  
นางสาวนิสารีฮะห์ รอยาลาบาเจาะ, นางสาวนัสเร๊าะ ตาแห, 
นางสาวอารีนา มามะ, นางสาวกิฟละห์ มะสาแม,  
นางสาวปาริชาด หลีสุหลง และนางสาวซัลมา ดาโอ๊ะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าว
พองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวอาซีซะ สูโระ, นางสาววิภาวี ธนูสังข์,  
นางสาวอัฟนาน สะแม, นางสาวฮาดิษ มั่นใจเกษตร,  
นางสาวซูฟัซรูน เจะหลง, นางสาวนูรนิทร์ บูเกะเจ๊ะลี, 
นางสาวณัฐภรณ์ ปุระเทพ, นางสาวนาปีสะ มะลี และ 
นางสาวนูรไอนี แวดอเลาะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมี
สีแผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

18 

นางสาวนาตาชา สังข์ทอง, นางสาวยัสมีน มะแซ,  
นางสาวอามาวาตี บือซา, นางสาวนิสรีน เจะอุมา และ
นางสาวรุสนี บาเหะ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
จากผ้าบาติก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวฟาตีหม๊ะ เฮาะ, นางสาวอาอีดะห์ กะลูแป,  
นางสาวอัฟนาน กาตะ, นางสาวปุณยาพร เนตรสอาด และ
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระถางชีวภาพ 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20 

นางสาวสากียะห์ ยือแร, นางสาวอัสมี หะแว,  
นางสาวพัทธมน อาแซ, นางสาวฉัตรกมล นามค า,  
นายปาลวัฒน์ ศรีนวลขาว, นายธนกฤต โภไคยเลิศภิญโญ, 
นายแพรสุดา ไกสร, นางสาวณภัรชา ไกรษร และ 
นายมูฮ าหมัดอิสฮา สิเดะการประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ ผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม 
ชายแดนใต้ 4.0” 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวนิศณีย์ เจะรอเนาะ, นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะแว, 
นางสาวสาวียะ ตาเยะ, นางสาวรุสนา อาแซ,  
นางสาวไฟรุส มะแซ, นางสาวนิเมาะห์ นิโอะ,  
นางสาวซัมมีมี สาลี, นางสาวเจะคอลีเยาะ หะยีสุหลง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน เครื่องประดับ 
งานปักมือ(Embroidery) 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางสาวนูรไอนี ก าลังเท่ียง, นางสาวนิชาภา สุขอนันต์, 
นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวหยดเทียน นามคร 
และนายนิโซ๊ะ เฮ็งยามา“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

23 

นางสาวแวนูรไซดา เจะเลาะ, นางสาวนูรมี บาซอ,  
นางสาวโซเฟีย อาฆง และนายซาฟูดิน หะมะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน การ
ผลิตภาชนะ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกาบกล้วย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

นางสาวฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฎ์, นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, 
นางสาวรัยฮัน แสแลแม, นางสาวรอฮานา มะสะอุ,  
นางสาวอริสรา ลีพฤติพร และนางสาวนูรีตา ซีเดะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แพน
เค้ก กึ่งส าเร็จรูปโปรตีนสูงจากถั่ว 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวฟาตีหม๊ะ เฮาะ, นางสาวอาอีดะห์ กะลูแป,  
นางสาวอัฟนาน กาตะ, นางสาวปุณยาพร เนตรสอาด และ
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ  
การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Biodegradable Flower 
pots 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

26 

นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
(ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

27 

นางสาวยัสมิน มะแซ, นายทัศนะ ยาแดง และ 
นายรัฐพล อินทสุวรรณ  
การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียว
ไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง 
การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

นายวันฟิตรี มะรอแม, นายอับดุลฟาตะห์ อูเซ็น และ 
นายซูไลมาน เจะและ  
การแข่งขนัทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ 
INTRO) (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

30 
นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นางสาววัลมูนีรา แวโน๊ะ นางสาวนัจมีซัรวาตี หะยหีะมะ นางสาว
นูรมี ปาแซ นางสาวนิฟาดีละห์ โซ๊ะโซ นายเซาฟี สาและ นางสาว
เราะห์มาตีนา อัลวาน นางสาวอาซียะห์ ตาเหร์ นายธนวัฒน์ อนิ
ทวิเชียร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารผลงาน ละแซ
พร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

32 

นางสาวนาวีซ่า นาแว, นางสาวนัรมีย์ สาและ,  
นางสาวนิสารีฮะห์ รอยาลาบาเจาะ, นางสาวนัสเร๊าะ ตาแห, 
นางสาวอารีนา มามะ, นางสาวกิฟละห์ มะสาแม,  
นางสาวปาริชาด หลีสุหลง และนางสาวซัลมา ดาโอ๊ะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพอง
ปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

33 

นางสาวอาซีซะ สูโระ, นางสาววิภาวี ธนูสังข์, นางสาวนาปีสะ มะลี 
นางสาวอัฟนาน สะแม, นางสาวฮาดิษ มั่นใจเกษตร,  
นางสาวซูฟัซรูน เจะหลง, นางสาวนูรนิทร์ บูเกะเจ๊ะลี, นางสาวณัฐ
ภรณ์ ปุระเทพ, และนางสาวนูรไอนี แวดอเลาะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมีสี
แผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

34 

นางสาวฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฎ์, นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, นางสาว
รัยฮัน แสแลแม, นางสาวรอฮานา มะสะอุ,  
นางสาวอริสรา ลีพฤติพร และนางสาวนูรีตา ซีเดะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แพนเค้ก 
กึ่งส าเร็จรูปโปรตีนสูงจากถั่ว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
      ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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       ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

35 

นางสาวสากียะห์ ยือแร, นางสาวอัสมี หะแว,  
นางสาวพัทธมน อาแซ, นางสาวฉัตรกมล นามค า,  
นายปาลวัฒน์ ศรีนวลขาว, นายธนกฤต โภไคยเลิศภิญโญ, นาย
แพรสุดา ไกสร, นางสาวณภัรชา ไกรษร และ 
นายมูฮ าหมัดอิสฮา สิเดะ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุน่ยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม ชายแดนใต้ 4.0” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

36 

นางสาวนาตาชา สังข์ทอง, นางสาวยัสมีน มะแซ,  
นางสาวอามาวาตี บือซา, นางสาวนิสรีน เจะอุมา และ 
นางสาวรุสนี บาเหะ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าบาติก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

37 

นางสาวนิศณีย์ เจะรอเนาะ, นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะแว, นางสาวสา
วียะ ตาเยะ, นางสาวรุสนา อาแซ,  
นางสาวไฟรุส มะแซ, นางสาวนิเมาะห์ นิโอะ,  
นางสาวซัมมีมี สาลี, นางสาวเจะคอลีเยาะ หะยีสุหลง และนางสาว
พิชญ์สินี ห้องแก้ว การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ผลงาน เครื่องประดับ งานปักมือ(Embroidery) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นายกิตติศักดิ์ ทองไชย, นางสาวชุติกาญจน์ หะยีบือราเฮง, นาง
สางภิชญสพันธ์ เพชรขุนทอง, นางสาวสุชาดา เมียดกลม, นายศุภ
วิชญ์ แก้วทรายขาว, นางสาวมาลิสา แวยายอ,  
นายศรันย์ เตชะอนันตกูล, นายวิชาญ สีสัน,  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน กระเป๋าผ้าพิมพ์ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

นางสาวฟาตีหม๊ะ เฮาะ, นางสาวอาอีดะห์ กะลูแป,  
นางสาวอัฟนาน กาตะ, นางสาวปุณยาพร เนตรสอาด และ 
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน 
กระถางชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

40 

นางสาวนูรไอนี ก าลังเท่ียง, นางสาวนิชาภา สุขอนันนต์, 
นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวหยดเทียน นามคร 
และนายนิโซ๊ะ เฮ็งยามา 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงาน Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

นางสาวแวนูรไซดา เจะเลาะ, นางสาวนูรมี บาซอ,  
นางสาวโซเฟีย อาฆง และนายซาฟูดิน หะมะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงาน การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกาบ
กล้วย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

42 

นางสาวฟาตีหม๊ะ เฮาะ, นางสาวอาอีดะห์ กะลูแป,  
นางสาวอัฟนาน กาตะ, นางสาวปุณยาพร เนตรสอาด และ 
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค
ภาษาอังกฤษผลงาน Biodegradable Flower pots 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

43 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง 
การแข่งขนัทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานบญัชี (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

44 
นางสาววรากานต์ โรจนกุล และนางสาวประภัสสร แก้วน า  
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

45 
นางสาวภัทชราพร แก้วน า  
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ภายนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

46 

นางสาวเจ๊ะรอฮานา แวกะจิ, นางสาวนันทิศา ส าเภาทอง, 
นางสาวฟาตีฮะห์ สะตะยา, นางสาวลลิดา จุ้ยจู้อี้ยม และ
นางสาวแวฟาตีมะห์ แวโมง  
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

47 
นายมะแซ วามิง และนายวรากร วิเชียรศรี 
การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 
นายปาลวัฒน์ ศรีนงลขาว, นางสาวอัสมี หพแว,  
นางสาวสากียะห์ ยือแร และนางสาวแพรสุดา อรุณพันธุ์  
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

49 

นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางาสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
(ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

50 
นายวุฒิพงค์ เพ็ชรภักดี และนางสาวอาซียะห์ ตาเหร์ 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจ าหน่าย 
(The Set) (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

51 

นายรักเกียรติ สว่างเดือน, นายฟารุสดีน หมันละ และ 
นายวีรภัทร เช่ียวนาวิน 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง
ธุรกิจสู่สากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก (Western 
Set Dinner) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

52 

นางสาวยัสมิน มะแซ, นายทัศนะ ยาแดง และ 
นายรัฐพล อินทสุวรรณ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน “อเมซิ่งเท่ียว
ไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

53 

นายวันฟิตรี มะรอแม, นายอับดุลฟาตะห์ อูเซ็น และ 
นายซูไลมาน เจะและ  
การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อาชีวะ 
INTRO) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

54 
นายอารีฟีน เจ๊ะสอเหาะ  
การแข่งขันทักษะการวาดเขียนสีน้ าหุ่นนิ่ง (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

55 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง  
การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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   ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

56 
นายฮาฟีรน สาและ และนางสาวนพารัตน์ พงษ์ประเสริฐ์  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender, Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

57 
นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

58 
นางสาวสุชาดา เมียดกลม, นางสาวภิชญาพันธ์ เพชรขุนทอง  
การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ในสถานศึกษาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน Tupat 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

59 
นายกิตติศักดิ์ ทองไชย และ นายณัฐพงษ์ พัฒนบดีพงศ์  
การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ในสถานศึกษาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน KOLEK 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

60 
นางสาวนาตาชา สังข์ทอง    การประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางศิลปกรรม ผลงาน มิติ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 
61 

นางสาวนาตาชา สังข์ทอง, นายอากีฟ สะอิ และ  
นายฮานาฟี สิเดะ 
การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ในสถานศึกษาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน KARMABAN 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

62 

นางสาวชุติกาญจน์ หะยีบือราเฮง และนายซอลาฮูดีน วาเตะ  
การประกวด Accessories จากส่ิงเหลือใช้ในสถานศึกษาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลงาน Creative 
Accessories 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

63 
นางสาวนาตาชา สังข์ทอง  
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม ผลงาน มิติ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

64 
นายซูไลมาน เจะและ  
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม  
ผลงาน Color full 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย   

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
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   ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

65 

นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชา
ดิจิทัลกราฟิก 
การประกวดในงานมหกรรมรวมพลและประกวดชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดปัตตานี ประจ าปี 2563 ใน
ประเภท TO BE NUMBER ONE I DOL ในวันเสาร์ท่ี 5 
กันยายน 2563 ณ ห้องน้ าพราวบอลลูน โรงแรม ซี.เอส. 
ปัตตานี 

ชนะเลิศ จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

66 

นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชา
ดิจิทัลกราฟิก 
การประกวดออกแบบโปสเตอร์ COVID-19 ประเภทใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ ในงานการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ. 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

67 

นางสาวนูรฟาร์ ดอเลาะ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การประกวดออกแบบโปสเตอร์ COVID-19 ประเภทใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ ในงาน การประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ. 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

ชมเชย 

 
จังหวัด 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

68 

นางสาวนูรฟาร์ ดอเลาะ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การประกวด ภาพถ่ายแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Fashion Photo Shoot) หัวข้อ “หร่อยแรง” ในงานการ
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โครงการ
ศิลปกรรมวิชาการ ม.อ. ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 17-19 
สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ชนะเลิศ 
 

จังหวัด 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
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   ตารางรางวัลและผลงานของผู้เรียน (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

69 
 

นางสาวบุณยวีย์ แก้วแสงอ่อน นักศึกษาระดับระดับช้ัน ปวช.
1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การประกวด ภาพถ่ายแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Fashion Photo Shoot) หัวข้อ “หร่อยแรง” ในงานการ
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โครงการ
ศิลปกรรมวิชาการ ม.อ. ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 17-19 
สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

 

จังหวัด 

มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

70 

นายศรัณย์ ราชแก้ว นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การประกวด ภาพถ่ายแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Fashion Photo Shoot) หัวข้อ “หร่อยแรง” ในงานการ
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โครงการ
ศิลปกรรมวิชาการ ม.อ. ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 17-19 
สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

จังหวัด 

มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

71 

นางสาวนูรีน มะลี ,นางสาวนูรอาฟีฟะ สิเดะ ,นางสาวกามีล๊ะ 
สาเเละ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี 
การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กิจกรรมเนื่องใน
วันรพี ซึง่เป็นวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) 
พระบิดากฎหมายไทย ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 
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นายวิทยา ตั่นยืนยง 
ผู้อ านวยการ 

นายโกวิทย์ นวลศรี 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางศิริวรรณ  เพ็งสง 
หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียน นักศกึษา 

นางวัชรี  จ าเนียรสุข 
หัวหน้างานครูทีป่รึกษา 

นายมานติ  เหล็มปาน 
หัวหน้างานปกครอง 

นางสาวสุมาลี บญุรังษี 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจดัหางาน 

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 
หัวหน้างานสวัสดกิารนักเรียน 

นักศึกษา 

นางสาวสภุาภร เลิศบุรุษ 
หัวหน้างานหลักสตูร 
การเรียนการสอน 

นางสาวธิรรัตน์ บุญหา 
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางอรวี  ใจบันทดั 
หัวหน้างานวิทยบริการ 

และห้องสมดุ 

นางมาเรียม  เจะมะ 
หัวหน้างานอาชีวศกึษา 

ระบบทวภิาค ี

นายชาคริต  สะแม 
หัวหน้างานสื่อ 

การเรียนการสอน 

นางจิรายุ  สมัยชุม 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นายปรีชา มณีรัตนโชต ิ
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสุภาทิพย์ บญุภิรมย์ 
หัวหน้างานการเงิน 

นางสิริญญา  ชูเชิด 
หัวหน้างานการบญัช ี

นางสาวนารนี ดอเล๊าะ 
หัวหน้างานพัสด ุ

นางสาวปัทมา  วรรณลักษณ ์
หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

นายอัสฮารีย์ หะยีซ าซูดนิ 
หัวหน้างานศนูย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นายฮะฟีซดุดีน เจะม ุ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวกาญจนา ศิริบญุม ี
หัวหน้างานประกนัคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นายวิศิษฏ์  อรุณพันธุ ์
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางราตรี  อิสสระโชต ิ
หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์

นางสาวรุจิรา  บาเหาะ
หัวหน้าส่งเสริมผลิตผล 

การค้าและประกอบธุรกจิ 

นางสาวศันสนีย์  มะมิง
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน 

นางซอลฮีะห์ อบัดุลซาลาม 
หัวหน้าภาควิชาการบญัช ี

 

นางณัฐฐาพร ส านักเหยา 
หัวหน้าภาควิชาการตลาด 

 

นางสาวสติา หมดุแหล๊ะ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
การเลขานุการ 

 

นางมีโฉนด  สุปตัต ิ
หัวหน้าภาควิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

นางสายันห์ ธรรมเจริญ 
หัวหน้าภาควิชาการโรงแรม 

 

นางแวไมซาเราะ  ราเหม 
หัวหน้าภาควิชา 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 

นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข 
หัวหน้าภาควิชา 

อาหารและโภชนาการ 
 

นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
คหกรรมทั่วไป 

 

นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม 

 

นายฮะฟีซดุดีน  เจะม ุ
หัวหน้าแผนก 

วิชาสามญัสัมพันธ ์

นางสุนันทา  แก้วศรี 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวสภุาภร เลิศบุรุษ 
หัวหน้าคณะวิชาการ

บริหารธุรกิจและการจดัการ 
นางราตรี อิสสระโชต ิ

หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ 

หัวหน้าคณะวิชาคหกรรม 

2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พ.ศ. 2564 
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2.6.1 อัตราก าลัง ปี 2564     ข้อมูล ณ วันท่ี .........1  พฤศจิกายน  2563........

    ผู้ให้ข้อมูล ............งานบุคลากร.........................

อัตราก าลังของ .....วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี..... มีบุคลากรท้ังส้ิน  113   คน

ก. ข้าราชการ 44 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 39 คน

3 ข้าราชการพลเรือน  - คน

ข. ลูกจ้างประจ า 4 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 4 คน

ค. พนักงานราชการ 37 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 15 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 22 คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 28 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 11 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 17 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน - คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 17 คน

1 ข้าราชการ 13 คน

2 ลูกจ้างประจ า 4 คน

2.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 113  คน

ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 ………-…… คน ………6…… คน ………6……… คน

 - ปวช./ม.6 ………-…… คน ………8…… คน ………8……… คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี ………-…… คน ……12…… คน ………11……… คน

 - ปริญญาตรี ……44…… คน ……15… คน …….59……… คน

 - ปริญญาโท ……27…… คน ………1… คน ……28…..... คน

 - ปริญญาเอก ………-…… คน ………-……… คน ………-……… คน

รวม 71 คน รวม 42 คน 113 คน

2.6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร ………-…… คน ………-…… คน ………-……… คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน …….-.…… คน ………3…… คน ………3……… คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน ………6…… คน ………12…… คน ………18……… คน

 - จ้างด้วยงบรายจ่ายอ่ืน …….3.…… คน ………1…… คน ………4……… คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ………2…… คน ………1……… คน ………3……… คน

รวม 11 คน รวม 17 คน 28 คน

2.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  40 
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       2.6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 

 
       1) ข้าราชการ  รวม ........44........คน (ข้าราชการครู และขา้ราชการพลเรือน) 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1 นายวิทยา    ต่ันยืนยง   ปริญญาโท ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

2 นางศศิธร   อ่อนโพธิเ์ต้ีย   ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

3 นางสาวปาริชาติ    ธีระเสฎฐกุล   ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

4 นางประกายแก้ว   ศุภอักษร   ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

5 นายโกวิทย์    นวลศรี   ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

6 นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข   ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  -  

7 นางสาวพิมญาดา   ทองหนูแดง   ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  -  

8 นางสุวรรณา    อรุณพันธ์ุ   ปริญญาโท คหกรรม  -  

9 นางปานตา  วิมลมิ่ง   ปริญญาโท ศิลปกรรม  -  

10 นายฉัตรชัย   ธรรมรัตน์   ปริญญาโท ศิลปกรรม  -  

11 นางราตรี    อิสสระโชติ   ปริญญาตรี ศิลปกรรม  -  

12 นายฮัสลี    นิฮะ   ปริญญาตรี ศิลปกรรม  -  

13 นางกรุณา   บุญธรรม   ปริญญาโท ศิลปกรรม  -  

14 นางสาวสุภาภร    เลิศบุรุษ   ปริญญาโท บัญชี  -  

15 นางซอลีฮะห์    อับดุลซาลาม   ปริญญาตรี บัญชี  -  

16 นางสิริญญา     ชูเชิด   ปริญญาตรี บัญชี  -  

17 นายอุดม   ใจบันทัด   ปริญญาโท บัญชี  -  

18 นางสุภาทิพย์     บุญภิรมย์   ปริญญาโท บัญชี  -  

19 นางศิริวรรณ    เพ็งสง   ปริญญาโท บัญชี  -  

20 นางสาวนารนี    ดอเล๊าะ   ปริญญาโท บัญชี    - 

21 นางสาวสิตา   หมุดแหล๊ะ   ปริญญาตรี เลขานุการ    - 

22 นางสาวจิรายุ     เลี่ยนกัตวา   ปริญญาโท เลขานุการ    - 
23 นางสาวกาญจนา   ศิริบุญม ี   ปริญญาตรี เลขานุการ    - 

24 นายชาคริต    สะแม   ปริญญาตรี การตลาด    - 

25 นางอรวี         ใจบันทัด   ปริญญาตรี การตลาด    - 

26 นางสาวสุมาลี     บุญรังษ ี   ปริญญาโท การตลาด    - 

27 นางสุนันทา     แก้วศรี   ปริญญาโท การตลาด    - 

28 นางวัชรี      จ าเนียรสุข   ปริญญาตรี การตลาด    - 

29 นางณัฐฐาพร    ส านักเหยา   ปริญญาโท การตลาด    - 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

30 นายอิสมาแอ    จิใจ   ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    - 

31 นางมีโฉนด    สุปัตติ   ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    - 

32 นายอัสฮารีย์      หะยีซ าซูดิน   ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    - 

33 นางสาวธิรรัตน์    บุญหา   ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    - 

34 นางสาวปัทมา    วรรณลักษณ ์   ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    - 

35 นางสายันห์    ธรรมเจริญ   ปริญญาตรี การโรงแรมและบริการ    - 

36 นางมาเรียม   เจะมะ   ปริญญาตรี การโรงแรมและบริการ    - 

37 นายมานิต     เหล็มปาน   ปริญญาตรี สังคมศึกษา    - 

38 นายปรีชา   มณีรัตนโชติ   ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์    - 

39 นางสาวปิยาภรณ์   ชาติบุปผาพันธ์   ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ    - 

40 นายฐิติพันธ์    นวลนิล   ปริญญาตรี พลศึกษา    - 

41 นางสาวรุจิรา    บาเหาะ   ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ    - 

42 นายฮะฟีซุดดีน   เจะมุ   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์    - 

43 นายกุศล      สารพร   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์    - 

      
  

  2) ลูกจ้างประจ า  รวม .........4.......คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทัว่ไป) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1 นายอาทิตย์ มุสิกุล   มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานขับรถยนต์ 

2 นายภูมิชัย พงศ์เจริญ   มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานทั่วไป 

3 นางรุ่งทิพย์ แจ้ป้อม   มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานด้านบริการ 

4 นายเม้ง แววสุวรรณ์   ประถมศึกษาปีที่ 4 - ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 

       

 
 3) พนักงานราชการ รวม .......37........คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทัว่ไป) 

ที่ ชื่อ - สกุล  
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1 นางสาวสูรยานี   บาราเฮง   ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 

2 นางสาวดีลา   เถาะ   ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 

3 นางสาวศันสนีย์ มะมิง   ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  - 

4 นางแวไมซาเราะ ราเหม   ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  - 

5 นางสาวซีตีแอเสาะ     มูดอ   ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  - 

6 นางสาวสุนิสา สิงโต   ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

7 นายวีรพงษ์  บรรจสุุวรรณ ์   ปริญญาตรี คหกรรม - 

8 นายวรภัทร ธุวสันติ   ปริญญาตรี ศิลปกรรม - 

9 นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง   ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป - 

10 นายวิศิษฎ์ อรุณพันธ์ุ   ปริญญาตรี การตลาด  - 

11 นางสาวอาอีเซาะห์      ปาโห๊ะ   ปริญญาตรี การตลาด  - 

12 นางสาวธัญญรัตน์   นุ่นแก้ว   ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 

13 นางสาวพรพิสุทธ์ิ    นวลนิล   ปริญญาตรี การโรงแรม - 

14 นางสาวนาตยา   ประสมศร ี   ปริญญาตรี สังคมศึกษา  - 

15 นางสาววรรณนิสา   บุญแก้ว   ปริญญาตรี ภาษาไทย - 

16 นายเติมศักด์ิ แสงสุข   อนุปริญญา  -  จนท.สื่อการเรียนฯ 

17 นางสาวดลฤดี บุญประกอบ   ปวส.  -  จนท.งานหลักสูตรฯ 

18 ว่าท่ีร.ต.หญิงยลดา    ศรเีทพ   ปริญญาตรี  -  จนท.บุคลากร 

19 นางภรภัทร เส้งหวาน   ปวส  -  จนท.งานทะเบียน 

20 นางสาวนณภัสสร   ศรีภูวนาถ   ปริญญาตรี  -  จนท.งานทะเบียน 

21 นายอัสมี เจ๊ะมามะ   ปริญญาตรี  -  จนท.งานทะเบียน 

22 นางสาวแวลีเมาะ   มามะ   ปริญญาตรี  -  จนท.งานกิจกรรม 

23 นางศิริพร แสงสุข   ปริญญาตรี  -  จนท.งานวัดผลฯ 

24 นางสาวนูสีฟ้า   เจ๊ะแว   ปริญญาตรี - จนท.งานทวิภาคีฯ 

25 นางสาวสุมาลี ขาวแสง   ปริญญาตรี - จนท.งานแนะแนว 

26 นางสาวรูบัยอะห์  สาคอมะแซ   ปริญญาตรี - จนท.งานวิจัยฯ 

27 นางสาวรัตนาภรณ์     มากศร ี   ปริญญาตรี - จนท.งานบริหารทั่วไป 

28 นายธนวัฒน์ แว่นนุ้ย   ปริญญาตรี - จนท.งานพัสดุ 

29 นางสาวโนสียะห์   อาแวยา   ปริญญาตรี - จนท.งานประกันฯ 

30 นางสาวบัณฑิตา   แซ่ต้ัน   ปริญญาตรี - จนท.งานการเงิน 

31 นางนิลวิษา   แก้วโสม   ปริญญาตรี - จนท.งานบัญชี 

32 นางสาวนิติยา ฉิมพานะ   ปริญญาโท - จนท.งานการเงิน 

33 นางสาวฐิติกาญจน์     มโนรส   ปวส. - จนท.งานการค้าฯ 

34 นายอรุณ    อินสองทอง   มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานบริการ 

35 นางธนภรณ์ พงศ์เจริญ   มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานบริการ 

36 นายเจือ   หมานหนู   มัธยมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานบริการ 

37 นายบุญจันทร์ แจ้ป้อม   ประถมศึกษาปีที่ 4 - พนักงานบริการ 
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 4) ลูกจ้างชั่วคราว  รวม ......27......คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทัว่ไป) 

ที่ ชื่อ - สกุล  
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1 นางสาวกมลรัตน์     ผ่องใส   ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 

2 ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณศิริ  สุนทรกุมาร    ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 

3 นางสาวปาวีณา หลีหมัด   ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 

4 นายณัชชนนท์ น้านิรัติศัย   ปริญญาตรี การบัญชี - 

5 Mrs.Ellen   M Sorrosa   ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - 

6 นางสาวสุรัฎิ์ดาห์       สหสันติวนกุล   ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - 

7 นางสาววนิดา    บุญฤทธ์ิ   ปริญญาตรี ภาษาไทย - 

8 นางสาวลาวัลย์ แสงเขียว   ปริญญาตรี การตลาด - 

9 นางสาวกนกวรรณ   ค้าข้ึน   ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์ - 

10 นางสาวภัณฑิลา แก้วสุวรรณ   ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 

11 นายอุดม ใจบันทัด   ปริญญาโท บัญชี - 

12 นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ   ปริญญาตรี - จนท.ห้องสมุดฯ 

13 นางสาวพิมพ์วดี แววสุวรรณ   ปวส. - จนท.พัสดุ 

14 นางสาวช่อผกา   ภักดี   ปริญญาตรี - จนท.งานวางแผนฯ 

15 นางสาวธิติมา   ทิศพ่วง   ปริญญาตรี - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

16 นางสาวดรุณี สังข์สุวรรณ   ปวส. - จนท.งานการค้า 

17 นางสาวสุดา ซอแนะ   ปริญญาตรี - จนท.งานโครงการพิเศษ 

18 นายสิทธิพันธ์   เอ่ียมพงษา   ปวส. - จนท.งานปกครอง 

19 นางสาวอรธีรา    อิงคะกุล   ปวส. - จนท.งานทะเบียน 

20 นายทวีศักด์ิ สมันเหมือน   ปวช. - ยาม 

21 นายวีรวัฒน์    โปแก้ว   ปวส. - ยาม 

22 นายวุฒิพล พูสุวรรณ ์   มัธยมศึกษาตอนต้น - ยาม 

23 นายสนิท ด้วงเล็ก   มัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 

24 นายวัญชนะ แสงสุข   ปวส. - นักการภารโรง 

25 นายประเสริฐ แววทองค า   ปวช. - นักการภารโรง 

26 นางสาวชฎาพร พงษ์เจริญ ปวส. - นักการภารโรง 

27 นางสาวศศิวรรณ   โลมะพรม   ปวช. - นักการภารโรง 

28 นายวิสา   อรุณวงศ ์   ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ 
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2.7  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2563  (ปีปัจจุบัน) 
 1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง                                                                หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปีปัจจุบัน)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   
1. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 41 48 35 124 132 114 246 - - - 370 
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 11 9 8 28 18 18 36 - - - 64 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - - - - 10 - 10 - - - 10 
 - สาขาวิชา/งาน เลขานุการ/การจัดการส านักงาน 7   8 15 39 18 57 - - - 72 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 22 26 92 - - - - - - 92 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 78 61 139 - - - 139 
2. ประเภทวิชา คหกรรม 
 - สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) - - - - - 2 2 - - - 2 
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 28 24 24 76 27 21 48 - - - 124 
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - - - - 20 12 32 - - - 32 
 - สาขาวิชา/งาน การแปรรูปอาหาร (ทวิภาคี) - - - - - 2 2 - - - 2 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  - - - - - - - 23 19 42 42 
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  ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปีปัจจุบัน)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   
 - สาขาวิชา/งาน แฟช่ันส่ิงทอ/เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย - 4 1 5 21 15 36 - - - 41 
3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
 - สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์ - - 3 3 - - - - - - 3 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 27 18 14 59 - - - - - - 59 
 - สาขาวิชา/งาน ดิจิทัลกราฟิก/คอมพิวเตอร์กราฟิก  - - - - 24 15 39 - - - 39 
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 13 10 18 41 - - - - - - 41 
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (ทวิภาคี) - - - - 19 1 20 - - - 20 
       - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  - - - - - 1 1 - - - 1 
       - สาขางานครัวโรงแรม  - - - - - 4 4 - - - 4 
       - สาขางานแม่บ้านโรงแรม - - - - - 21 21 - - - 21 
       - สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  - - - - - 1 1 - - - 1 
 - สาขาวิชา/งาน การท่องเท่ียว (ทวิภาคี) - - - - - 1 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 171 135 137 443 388 307 695 23 19 42 1,180 
              2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2562) 620 คน     
                   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน+108 อาชีพ ......500...... คน  2.2 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......-....... คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  .......-.........    คน 

2.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ........-........... คน 2.5 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ....-........ คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  …120......     ค 

                    (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 : งานทะเบียน) 
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 2.7.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 
         ปีการศึกษา 2564  (ปีต่อไป) 

 1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง                                                                หน่วย : คน 
  ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

1. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 40 41 48 129 160 132 292 - - - 421 
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 15 11 9 35 20 18 38 - - - 76 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) - - - - 20 10 30 - - - 30 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน - - - - 20 - 20 - - - 20 
 - สาขาวิชา/งาน เลขานุการ/การจัดการส านักงาน 15  7 - 21 40 39 77 - - - 98 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 44 22 106 - - - - - - 106 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 60 78 138 - - - 138 
2. ประเภทวิชา คหกรรม 
 - สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 - - - 20 
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 28 24 72 20 27 47 - - - 119 
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - - - - 20 20 40 - - - 40 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  - - - - - - - 20 23 43 43 
 - สาขาวิชา/งาน แฟช่ันส่ิงทอ/เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 - 4 14 20 21 41 - - - 55 
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  ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   
3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 27 18 65 - - - - - - 65 
 - สาขาวิชา/งาน ดิจิทัลกราฟิก/คอมพิวเตอร์กราฟิก  - - - - 20 24 44 - - - 44 
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 20 13 10 43 - - - - - - 43 
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม (ทวิภาคี) - - - - 20 19 39 - - - 39 
 - สาขาวิชา/งาน การท่องเท่ียว (ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 - - - 20 

รวมทั้งสิ้น 180 164 135 479 460 388 848 20 23 43 1,370 
              2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) 620 คน     

                   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน+108 อาชีพ ......500...... คน  2.2 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......-....... คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  .......-.........    คน 

                   2.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ........-........... คน 2.5 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ....-........ คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  …120......     คน 

                 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 : แผนรับปี 2564) 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบตัิราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

   หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
ประเภทงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)  9,201,239   1,512,000   -  -  - 10,713,239  

   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   9,201,239   -  -  -  -  9,201,239  

   - ค่าประกันสงัคม  -  -  -  -  -               -    

   - ค่าตอบแทนพ้ืนที่  -  1,512,000   -  -  -  1,512,000  

แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  -     835,970   -  -  -     835,970  

   - โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพ้ืนฐาน       835,970   -  -  -     835,970  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  -  2,856,291  6,344,362   1,001,019      700,427  10,902,098  

   - ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                           

        - โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อ านวยการและ
วิชาชีพเฉพาะทาง 

 -  -  -     943,999        943,999  

        - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา  -  -  -       200,000      200,000  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
ประเภทงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

        - โครงการเรง่ประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  -  -  -       189,600     189,600  

        -  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         57,164   -  -  -       57,164  

        - ค่าอุปกรณ์การเรียน  -  -  -       57,020          57,020  

        - โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ  -  -  -         50,000        50,000  

   - ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                            

        - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครุให้นักเรียน  -  -  -       110,827      110,827  

        - ค่าสาธารณูปโภค    1,200,000   -  -  -   1,200,000  

        - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    1,503,061   -  -  -   1,503,061  

        - อาคารแฟลต     3,977,362      3,977,362  

        - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  -  -  -       150,000  150,000  

        - อาคารเรียนและปฏิบัติการพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1920 ตารางเมตร     2,367,000      2,367,000  

   - ผลผลิตผู้รับบรกิารการฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพระยะสั้น                             

        - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         96,066   -  -  - 96,066  

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  -  -  -       87,500   2,183,775  2,271,275  

   - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  -  -  -         49,457  49,457  

    - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  -  -  -         23,980  23,980  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
ประเภทงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

    - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซอ่มสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  -  -  -       710,440  710,440  

    - โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี  -  -  -       87,500  -  87,500  

    - โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

 -  -  -  -     150,000  150,000  

   - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)  -  -  -  -     999,996  999,996  

   - โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศเฉพาะทาง  -  -  -  -     249,902  249,902  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน  -  -  -  4,761,779   - 4,761,779  

   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

        - ค่าหนังสือเรียน  -  -  -     854,051   - 854,051  

        - ค่าอุปกรณ์การเรียน  -  -  -     185,610   - 185,610  

        - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -  -  -     405,968   - 405,968  

        - ค่าจัดการเรียนการสอน  -  -  -  2,907,930   - 2,907,930  

         - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -  -  -     379,800   - 379,800  

       - อุดหนุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน  -  -  -       28,420   - 28,420  

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒันานวัตกรรม  -  -  -     142,907   - 142,907  

   - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐ ์  -  -  -     142,907   - 142,907  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
ประเภทงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  -  -  -  -     353,477      353,477  

   - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลุกสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  -  -  -  -     353,477  353,477  

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  -  1,674,948   -     192,500   - 1,867,448  

   - โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  -   1,674,948   -  -  - 1,674,948  

    - โครงการพัฒนาการศึกษาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนอุดหนุนนักรียนดี จชต.)  -  -  -  -  -               -    

    - โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  -  -  -     192,500   - 192,500  

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  -  -  -  -       49,934  49,934  

   - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด  -  -  -  -       49,934  49,934  

แผนงานบูรณาการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  -  -  -  -     144,991  144,991  

   - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรยีนอาชีวศึกษา  -  -  -  -     144,991  144,991  

รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,201,239   6,879,209  6,344,362   6,185,704   3,432,604  32,043,118  
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3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ประมาณการรายรับ      37,176,936  บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.)    
 10,635,111  บาท 

 - ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563  4,739,711  บาท  

 
- คาดว่ามีรายรับในปีงบประมาณ 2564  5,895,400  บาท  

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ   
 26,541,825  บาท 

 งบบุคลากร   9,569,290  บาท  

 
งบด าเนินงาน   7,240,200  บาท  

 
งบลงทุน  - บาท  

 
งบเงินอุดหนุน  6,292,585  บาท  

 
งบรายจ่ายอื่น  3,439,750  บาท  

      

2. ประมาณการรายจ่าย      33,593,942  บาท 

 งบบุคลากร    
   9,569,290  บาท 

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9,569,290   บาท  

 
งบด าเนินงาน (งบประมาณ)   

   7,240,200  บาท 

  - ค่าตอบแทน   2,154,000   บาท  

 
 - ค่าใช้สอย   2,884,703   บาท  

 
 - ค่าวัสดุ   1,001,497   บาท  

 
 - ค่าสาธารณูปโภค   1,200,000   บาท  

 
งบลงทุน   

            -    บาท 

  - ค่าอาคารเรียนและปฏิบัติการ  -  บาท  

 
 - ค่าอาคารแฟลต  -  บาท  

 
งบเงินอุดหนุน    

   6,292,585  บาท 

 งบรายจ่ายอื่น    
   3,439,750  บาท 

 รายได้สถานศึกษา  
 

   7,052,117  บาท 

 ส ารองฉุกเฉิน (ยอดยกไปปีงบประมาณ 2565)    
   3,582,994  บาท 
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

   หน่วย : บาท 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

 รวมทั้งสิ้น ประเภทรายจ่าย 
เงินรายได้ บกศ. 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 

1. งบบุคลากร 34,656,514             -                  -                  -                  -    34,656,514                      -    34,656,514  

เงินเดือนข้าราชการ  20,474,767                -                  -                  -                  -    20,474,767                       -    20,474,767  
เงินวิทยฐานะ  1,962,204                -                  -                  -                  -      1,962,204                       -    1,962,204  
เงินประจ าต าแหน่ง             -                  -                  -                  -                  -                  -                         -                 -    

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  1,237,877                -                  -                  -                  -    1,237,877                       -    1,237,877  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  1,151,640                -                  -                  -                  -      1,151,640                       -       1,151,640  

พสร. ข้าราชการ     226,800                -                  -                  -                  -       226,800                       -      226,800  

พสร. ลูกจ้าง      33,936                -                  -                  -                  -         33,936                       -          33,936  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,569,290                -                  -                  -                  -    9,569,290                       -      9,569,290  

 2.  งบด าเนินงาน               -       6,570,972                -       3,338,133        319,913  10,229,018           3,912,909  14,141,927  

   2.1 ค่าตอบแทน               -       2,154,000                -       2,348,280                -     4,502,280           1,735,500    6,237,780  

เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา               -                  -                  -                  -                  -                  -                385,500      385,500  

ค่าสอนนอกเวลา               -          600,000                -          450,000                -    1,050,000           1,350,000    2,400,000  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                -                  -                  -       1,089,480                -     1,089,480                      -      1,089,480  

ค่าจ้างครูพิเศษสอน                -                  -                  -          808,800                -       808,800                      -        808,800  

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว. ภาคใต้               -       1,554,000                -                  -                  -     1,554,000                      -      1,554,000  

   2.2 ค่าใช้สอย               -       2,288,000                -          630,000        137,091   3,055,091           1,126,409    4,181,500  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               -          500,000                -          200,000                -       700,000              530,000    1,230,000  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

 รวมทั้งสิ้น ประเภทรายจ่าย 
เงินรายได้ บกศ. 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ               -           26,500                -                  -          137,091     163,591               86,409      250,000  

ค่าซ่อมครภุัณฑ์                -          183,800                -                  -                  -       183,800     183,800  

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง               -          710,000                -          430,000    1,140,000              510,000    1,650,000  

ค่าจ้างเหมาบริการ                -          420,000                -                  -                  -       420,000   -     420,000  

เงินประกันสังคม               -          360,700                -                  -                  -       360,700                      -         360,700  

ค่าเงินสมทบประกันสังคม                -           14,880                -                  -                  -         14,880                      -          14,880  

ค่าบริการเก็บขยะ               -           42,120                -                  -                  -       42,120                      -          42,120  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                -           30,000                -                  -                  -        30,000                      -          30,000  

   2.3 ค่าวัสดุ               -         928,972                -         359,853       182,822  1,471,647            256,600    1,728,247  

วัสดุส านักงาน (สนง.)               -           99,287                -          270,703        179,222    549,212               44,350      593,562  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               -           71,200                -             3,150                -        74,350              141,850      216,200  

วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์               -                  -                  -           26,000           3,600  29,600               70,400  100,000  

วัสดุฝึกการศึกษา (สผ.)               -          713,085                -     -               -    713,085                      -    713,085  

วัสดุงานบ้านงานครัว               -           45,400                -                  -                  -    45,400                      -    45,400  

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา               -                  -                  -           45,000                -    45,000                      -    45,000  

วัสดุคอมพิวเตอร์               -                  -                  -           15,000                -    15,000                      -    15,000  

วัสดุก่อสร้าง               -                  -                  -                  -                  -                -                        -    -    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               -                  -                  -                  -                  -                  -                        -    -    

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)               -       1,200,000                -                  -                  -    1,200,000  794,400  1,994,400  

ค่าไฟฟ้า               -          645,600                -                  -                  -    645,600              793,544  1,439,144  

ค่าประปา               -           72,000                -                  -                  -    72,000                      -    72,000  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

 รวมทั้งสิ้น ประเภทรายจ่าย 
เงินรายได้ บกศ. 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 

ค่าโทรศัพท์               -           18,000                -                  -                  -    18,000                      -    18,000  

ค่าไปรษณีย์               -           14,400                -                  -                  -    14,400                      -    14,400  

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต               -          450,000                -     -               -    450,000                   856  450,856  

3. งบลงทุน               -                  -                  -                  -                  -                  -             2,920,558  2,920,558  

   3.1  ครุภัณฑ์               -                  -                  -                  -                  -                  -             2,920,558  2,920,558  

      - ฝ่ายบริหารทรัพยากร               -                  -                  -                  -                  -                  -             2,319,800     2,319,800  

      - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ               -                  -                  -                  -                  -                  -                 69,000  69,000  

      - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา               -                  -                  -                  -                  -                  -                 59,600  59,600  

      - ฝ่ายวิชาการ               -                  -                  -                  -                  -                  -                206,500  206,500  

      - ภาควิชา               -                  -                  -                  -                  -                  -                265,658  265,658  

   3.2 สิ่งก่อสร้าง                -                  -                  -                  -                  -                  -                        -    -    

      - อาคารเรียนและปฏิบัติการ               -                  -                  -                  -                  -                  -                        -    -    

      - อาคารแฟลต               -                  -                  -                  -                  -                  -                        -    -    

4. งบเงินอุดหนุน               -                  -                  -       1,914,540                -    1,914,540                      -    1,914,540  

   - ทุนเฉลิมราชกุมาร ี               -                  -                  -           87,500                -    87,500                      -    87,500  

   - เสริมสร้างนวัตกรรมฯ               -                  -                  -          143,000                -    143,000                      -    143,000  

   - ทุนอุดหนุนเรียนดีฯ จชต.               -                  -                  -           27,500                -    27,500                      -    27,500  

   - อุปกรณ์การเรียน (230/คน/เทอม)               -                  -                  -          196,650                -    196,650                      -    196,650  

   - เครื่องแบบ (900/ปี/คน)               -                  -                  -          389,700                -    389,700                      -    389,700  

   - หนังสือเรียน (1000/เทอม/คน)               -                  -                  -          855,000                -    855,000                      -    855,000  

   - พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                -                  -                  -          215,190                -    215,190                      -    215,190  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

 รวมทั้งสิ้น ประเภทรายจ่าย 
เงินรายได้ บกศ. 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 

5. งบรายจ่ายอื่น               -                  -                  -                  -       1,595,034    1,595,034                      -    1,595,034  

   - ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงฯ               -                  -                  -                  -          100,000  100,000                      -    100,000  

   - จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นร.               -                  -                  -                  -          117,600  117,600                      -    117,600  

   - เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวฯ               -                  -                  -                  -          189,600  189,600                      -    189,600  

   - จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ(ทวิศึกษา)               -                  -                  -                  -           50,000  50,000                      -    50,000  

   - ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี               -                  -                  -                  -           43,800  43,800                      -    43,800  

   - ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน               -                  -                  -                  -          450,000  450,000                      -    450,000  
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ               -                  -                  -                  -          145,000  145,000                      -    145,000  

   - จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า               -                  -                  -                  -          150,000  150,000                      -    150,000  

   - ลดปัญหาการออกกลางคัน               -                  -                  -                  -           67,725  67,725                      -    67,725  
   - อาชีวะต้านภัยยาเสพติด               -                  -                  -                  -             8,000  8,000                      -    8,000  
   - ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ               -                  -                  -                  -           75,300  75,300                      -    75,300  

   - ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศฯ               -                  -                  -                  -          198,009  198,009                      -    198,009  

6. โครงการตามภารกิจสถานศึกษา               -         669,228                -       1,039,912     1,524,803  3,233,943             218,650  3,452,593  

   - ฝ่ายบริหารทรัพยากร               -     -               -     -       573,380  573,380   - 573,380  

   - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ               -     -               -          203,707   - 203,707               54,418  258,125  

   - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา               -          596,703                -          826,265   - 1,422,968              153,232  1,576,200  

   - ฝ่ายวิชาการ               -           72,525                -             9,940        951,423    1,033,888               11,000  1,044,888  

7. ส ารองฉุกเฉิน               -                  -                  -                  -                  -                  -                        -    3,582,994  

รวมทั้งสิ้น 34,656,514     7,240,200                -       6,292,585     3,439,750  51,629,049           7,052,117  58,681,166  
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานโครงการ/กิจกรรม และแผนการจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ - สกุล /งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช้ 
แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

มิ.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 รวมเป็นเงิน 

 1. งบบุคลากร 34,656,514  
เงินเดือนข้าราชการ    20,474,767                           20,474,767  
เงินวิทยฐานะ       1,962,204                          1,962,204  
เงินประจ าต าแหน่ง     -                                -    
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ      1,237,877                              1,237,877  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      1,151,640                            1,151,640  
พสร. ข้าราชการ         226,800                            226,800  
พสร. ลูกจ้าง           33,936                            33,936  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      9,569,290                           9,569,290  
 2.  งบด าเนินงาน   14,141,927  
   2.1 ค่าตอบแทน 
เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา         385,500                             385,500  
ค่าสอนนอกเวลา      2,400,000                          2,400,000  
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว       1,089,480                          1,089,480  
ค่าจ้างครูพิเศษสอน          808,800                           808,800  
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว. ภาคใต้      1,554,000                          1,554,000  
   2.2 ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      1,230,000                              1,230,000  
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ         250,000                           250,000  
ค่าซ่อมครภุัณฑ์          183,800                            183,800  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ - สกุล /งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช้ 
แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

มิ.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 รวมเป็นเงิน 

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง      1,650,000                              1,650,000  
ค่าจ้างเหมาบริการ          312,000                               312,000  
เงินประกันสังคม         360,700                            360,700  
ค่าเงินสมทบประกันสังคม            14,880                             14,880  
ค่าบริการเก็บขยะ           42,120                            42,120  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            30,000                           30,000  
   2.3 ค่าวัสดุ 
วัสดุส านักงาน (สนง.)         593,562                          279,212  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         216,200                               216,200  
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์         100,000                              100,000  
วัสดุฝึกการศึกษา (สผ.)         713,085                              713,085  
วัสดุงานบ้านงานครัว           45,400                              45,400  
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา           45,000                           45,000  
วัสดุคอมพิวเตอร์           15,000                              15,000  
วัสดุก่อสร้าง    -                                    -    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    -                               -    
 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 
ค่าไฟฟ้า      1,439,144                              1,439,144  
ค่าประปา           72,000                            72,000  
ค่าโทรศัพท์           18,000                             18,000  
ค่าไปรษณีย์           14,400                          14,400  
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต         450,856                             450,856  
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3. งบลงทุน  2,920,558  
   3.1  ครุภัณฑ์      2,920,558                          2,920,558  
      - ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารฯ    2,319,800                          2,319,800  
      - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานฯ         69,000                          69,000  
      - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ         59,600                           59,600  
      - ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ       206,500                           206,500  
      - ภาควิชา ฝ่ายวิชาการ       265,658                          265,658  
   3.2 สิ่งก่อสร้าง                    -                                     -    
      - อาคารเรียนและปฏิบัติการ                   -                                   -    
      - อาคารแฟลต                   -                                -    
4. งบเงินอุดหนุน  1,914,540  
   - ทุนเฉลิมราชกุมาร ี           87,500                           87,500  
   - เสริมสร้างนวัตกรรมฯ งานวิจัย พัฒนา ฯ       143,000                             143,000  
   - ทุนอุดหนุนเรียนดีฯ จชต.           27,500                           27,500  
   - อุปกรณ์การเรียน          196,650                           196,650  
   - เครื่องแบบ         389,700                            389,700  
   - หนังสือเรียน          855,000                          855,000  
   - พัฒนาคุณภาพผู้เรียน          215,190                           215,190  
5. งบรายจ่ายอื่น  1,595,034  
   - ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงฯ ฝ่ายพัฒนาฯ       100,000                            100,000  
   - จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นร. งานวางแผนฯ       117,600                             117,600  
   - เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวฯ ฝ่ายวิชาการ       189,600                            189,600  
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   - จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ(ทวิศึกษา) ฝ่ายวิชาการ         50,000                           50,000  
   - ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ         43,800                           43,800  
   - ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน งานโครงการฯ       450,000                           450,000  
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ งานส่งเสริมฯ       145,000                              145,000  
   - จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ฝ่ายวิชาการ       150,000                              150,000  
   - ลดปัญหาการออกกลางคัน ฝ่ายพัฒนาฯ         67,725                           67,725  
   - อาชีวะต้านภัยยาเสพติด ฝ่ายพัฒนาฯ           8,000                                   8,000  
   - ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ฝ่ายวิชาการ         75,300                            75,300  
   - ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศฯ ฝ่ายวิชาการ       198,009                            198,009  
6. โครงการตามภารกิจสถานศึกษา    3,452,593  
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ ทุกฝ่าย       543,100                            543,100  
2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ งานประชาสัมพันธ์       186,500                               186,500  
3) ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษากระท าความดี “ของหายได้คืน งานประชาสัมพันธ์  -                         -    
4) โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล งานทะเบียน           5,000                             5,000  
6) เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรฯ งานบุคลากร       201,800                              201,800  
7) พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องฯ งานวางแผนฯ         38,800                          38,800  
8) โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนการสอน งานศูนย์ข้อมูล       453,856                              453,856  
9) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ งานประกันฯ         22,300                            22,300  
10) วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ฯ งานวิจัย พัฒนา ฯ         36,825                            36,825  
11) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย - อาเซียน งานความร่วมมือ       146,600                          146,600  
12) โครงการความร่วมมือต่างประเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฯ งานความร่วมมือ       100,000                           100,000  
13) โครงการพัฒนาปรับปรุงร้านค้าสหการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี งานส่งเสริมฯ       270,000                           270,000  
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14) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ่ายพัฒนาฯ         13,000                            13,000  
15) โครงการลูกเสือช่อสะอาด งานกิจการฯ         40,150                          40,150  
16) โครงการจัดหานักเรียน นักศึกษารางวัลสมาชิกดีเด่นฯ งานกิจการฯ         52,675                          52,675  
17) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาฯ งานกิจการฯ         22,400                           22,400  
18) โครงการสง่เสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข งานกิจการฯ       166,565                           166,565  
19) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจการฯ         34,240                            34,240  
20) โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ งานกิจการฯ         31,200                          31,200  
21) โครงการขับข่ีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ งานกิจการฯ           2,000                           2,000  
22) โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงานฯ งานแนะแนวฯ         72,450                          72,450  
23) โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา งานแนะแนวฯ         30,200                               30,200  
24) โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวฯ         53,750                           53,750  
25) โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  งานครูที่ปรึกษา         50,000                             50,000  
26) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 งานปกครอง         48,400                           48,400  
27) โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการฯ         26,000                           26,000  
28) โครงการติดต้ังบ่อบ าบัดไขมันร้านจ าหน่ายอาหาร งานสวัสดิการฯ         45,000                          45,000  
29) โครงการการจัดการอาชีวะเพ่ือสตรี งานโครงการฯ         30,000                          30,000  
30) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือมอบเป็นของขวัญฯ งานโครงการฯ         21,800                             21,800  
31) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน งานโครงการฯ         42,000                          42,000  
32) โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ งานโครงการฯ         40,000                              40,000  
33) โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล งานโครงการฯ       100,000                            100,000  
34) โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม งานโครงการฯ         70,000                          70,000  
35) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาสฯ งานโครงการฯ         50,000                             50,000  
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36) โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์ยะรัง         80,000                             80,000  
37) โครงการจัดต้ัง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง ฯ ศูนย์ยะรัง       910,000                             910,000  
38) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา (รักเรียน เขียนอ่าน) งานสามญัสัมพันธ์           2,000                             2,000  
39) ปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1ฯ ฝ่ายวิชาการ       111,900                             111,900  
40) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการฯ ฝ่ายวิชาการ  -                              -    
41) พัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ  -                                     -    
42) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ         22,850                            22,850  
43) โครงการสง่เสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนฯ งานวัดผลฯ       454,400                          454,400  
44) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาองักฤษของผู้เรยีนอาชีวศึกษา  ฝ่ายวิชาการ         20,000                             20,000  
45) โครงการพัฒนาฯให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ฝ่ายวิชาการ         55,000                             55,000  
46) โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนศาสนา  ปีการศึกษา 2564  ฝ่ายวิชาการ         84,000                           84,000  
47) โครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก  ฝ่ายวิชาการ         80,898                            80,898  
48) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนสาขาโลจิสติกส์  ฝ่ายวิชาการ         37,490                            37,490  
49) โครงการพัฒนาภาษาสากลสูโ่ลกอาเซียน  ฝ่ายวิชาการ       150,000                          150,000  
50) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ฝ่ายวิชาการ           5,000                           5,000  
51) โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ           6,250                           6,250  
52) โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ งานสื่อฯ         15,000                            15,000  

รวมทั้งสิ้น   58,681,166 
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3.5 การก ากับติดตาม  การประเมินผล  และการรายงาน 
1. การก ากับติดตาม 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตามและจัดท ารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
-  จัดท าตารางกิจกรรม แผนก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 
-  จัดท าแผนด าเนินการตรวจติดตามประจ าปี 
-  น าเสนอความเห็นชอบแผนการตรวจติดตามต่อผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา 
-  ด าเนินขั้นตอนการตรวจติดตาม และรายงานผลการตรวจติดตาม 
-  จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจสอบติดตามปัญหาและอุปสรรค 
2.  การประเมินผล 
วิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมการด าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
3. การรายงาน 
วิทยาลัยได้จัดท าผลการด าเนินงานโดยให้คณะกรรมการตรวจติดตามผลเป็นผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการติดตามผลและจัดท ารายงานผลไปตามล าดับ   
-  รายงานผล งาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ของสถานศึกษา  และผลการด าเนินงานของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  
-  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะวิชาชีพ  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

และมนษุยสัมพันธ์ให้มีในทุกรายวิชา 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
-  จัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพเผยแพร่ความรู้ทักษะวิชาชีพในชุมชน 
-  ส่งเสริมการใช้ส่ือสารสนเทศและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
-  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
-  จัดอบรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
สรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่โครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 โครงการที ่ 1   โครงการสถานศึกษาคุณธรรม        13,000   ฝ่ายพัฒนาฯ 

 โครงการที ่ 2   โครงการลูกเสือช่อสะอาด        40,150   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 3   โครงการเสริมสร้างสขุภาพนักเรียน นักศึกษา       26,000   งานสวัสดิการฯ 

 โครงการที ่ 4  
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเ้รียนให้มีสมรรถนะและความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงานฯ 

    454,400   งานวัดผลฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 โครงการที ่ 5  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
อย่างมีคุณภาพ  

    38,800   งานวางแผนฯ 

 โครงการที ่  6   โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์    143,000   งานวิจัย พัฒนาฯ 

 โครงการที ่ 7  
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้กระบวนการจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  

     36,825   งานวิจัย พัฒนาฯ 

 โครงการที ่ 8   โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชวีศึกษาไทย-อาเซียน     146,600   งานความร่วมมือ 

 โครงการที ่  9  
โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการฯ 

    100,000   งานความร่วมมือ 

 โครงการที ่ 10   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา      145,000   ศูนย์บ่มเพาะฯ 

 โครงการที ่ 11  
โครงการจัดหานักเรียน นักศึกษารางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

      52,675   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 12   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสขุ    166,565   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 13   โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข          8,000   งานปกครอง 

 โครงการที ่ 14   โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา (รักเรียน เขียนอ่าน)         2,000   สามัญฯ 

 โครงการที ่ 15   โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2564      111,900   งานหลักสูตร 

 โครงการที ่ 16  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาฯ  -  ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 17   โครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่งานประกันคุณภาพ  -  งานหลักสูตร 

 โครงการที ่ 18   โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       22,850   งานวัดผลฯ 

 โครงการที ่ 19   โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา       20,000   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 20   โครงการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ในโลกศตวรรษที่ 21       55,000   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 21  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเปน็เลิศของนักศึกษา      156,200   แผนกวิชา 

 โครงการที ่ 22   โครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก      80,898   แผนกวิชา 

 โครงการที ่ 23   โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนสาขาโลจิสติกส์       37,490   แผนกวิชา 

 โครงการที ่ 24   โครงการพัฒนาภาษาสากลสู่โลกอาเซียน     240,000   แผนกวิชา 

 โครงการที ่ 25   โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี       43,800   งานทวิภาคี 

 โครงการที ่ 26  
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 
อุตสาหกรรมหลักฯ 

     10,500   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 27   โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน          6,250   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 28   โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์       15,000   งานสื่อฯ 
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ล าดับที่โครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพฒันาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 โครงการที ่ 29   จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัสดุ       96,000   งานพัสดุ 

 โครงการที ่ 30   โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย     324,000   งานอาคาร 

 โครงการที ่ 31  
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษา 

    201,800   งานบุคลากร 

 โครงการที ่ 32   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือครูครูให้นักเรียน    117,600   ฝ่ายแผนงานฯ 

 โครงการที ่ 33   โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนศาสนา  ปีการศึกษา 2564        84,000   งานปกครองฯ 

 โครงการที ่ 34   โครงการครูผู้ทรงคุณค่า      150,000   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 35   โครงการจ้างเหมาบริการบคุลากรประจ าวชิาอาหารฯ     189,600   ฝ่ายวิชาการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชวีศึกษา 

 โครงการที ่ 36   โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาและพฒันาอาชีพ      186,500   ประชาสัมพันธ์ 

 โครงการที ่ 37   โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล         5,000   งานทะเบียน 

 โครงการที ่ 38   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ในการเรียนสายอาชีพ       22,400   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 39  
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยฯ 

      34,240   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 40  
โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ 

      72,450   งานแนะแนว 

 โครงการที ่ 41   โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา       30,200   งานแนะแนว 

 โครงการที ่ 42   โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ (Fix it Center)      450,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 43   โครงการการจัดการอาชีวะเพ่ือสตรี       30,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 44   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน       42,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 46  
โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้ายผู้ต้องขัง 
และเยาวชนฯ) 

      40,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 47   โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล     100,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 48   โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม       70,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 49  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ประชาชนฯ 

     50,000   งานโครงการพิเศษ 

 โครงการที ่ 50   โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ       80,000   ศูนย์ยะรัง 

 โครงการที ่ 51  
 โครงการจัดต้ัง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชวีศึกษาปัตตานีให้ได้
มาตรฐาน 

    910,000   ศูนย์ยะรัง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 โครงการที ่ 52   โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  1,650,000   งานอาคารสถานที่ 

 โครงการที ่ 53   โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี       67,725   งานครูที่ปรึกษา 

 โครงการที ่ 54  โครงการขับขีป่ลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ        2,000   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 55   โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2563        53,750   งานแนะแนว 

 โครงการที ่ 56   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง         5,000   ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการที ่ 57   โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์       31,200   งานกิจการฯ 

 โครงการที ่ 58   โครงการติดต้ังบ่อบ าบัดไขมันร้านจ าหน่ายอาหาร       45,000   งานสวัสดิการฯ 
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ล าดับที่โครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการอาชวีศึกษา 

 โครงการที ่ 59   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   3,463,658   ทุกฝ่าย 

 โครงการที ่ 60   โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษากระท าความดี “ของหายได้คืน”  -  ประชาสัมพันธ์ 

 โครงการที ่ 61   บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยาพาหนะ     250,000   งานพัสดุ 

 โครงการที ่ 62   โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา       22,300   งานประกันฯ 

 โครงการที ่ 63   โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน      453,856   งานศูนย์ข้อมูลฯ 

 โครงการที ่ 64   โครงการพัฒนาปรับปรุงร้านคา้สหการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี     270,000   งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

 โครงการที ่ 65   โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564        50,000   งานครูที่ปรึกษา 

 โครงการที ่ 66   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2564       48,400   งานปกครองฯ 

 โครงการที ่ 67   โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)       50,000   ฝ่ายวิชาการ 

 รวมงบประมาณ 11,943,382    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล .........นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์.................................................................... 
ต าแหน่ง..........ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ...........โทรศัพท์...........073-333000......................... 
โทรสาร................073-336158.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.........089-6531308......................... 
E-mail……………………………………..…………-……………………………………………………………..……………….…. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.....1...........กลยุทธ์ที่.......1......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....1.......ตัวบ่งชี้....1.3......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ............................................................ ......  

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนมีปัญหาเชิงคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมและเป็นเด็กดี ในลักษณะ
สถานศึกษาคุณธรรมอย่างเป็นระบบพร้อมๆ กัน โดยใช้โมเดลโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่สามารถ
ท าให้เด็กเป็นเด็กดีได้อย่างเป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดประกันความเป็นคนดีขั้นพ้ืนฐาน ทุกสถานศึกษาสามารถน าไป
ด าเนินการได้ทั้งโรงเรียนพุทธ คริสต์ หรือศาสนาอ่ืน เนื่องจากไม่ผูกกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เป็นโครงการที่ให้
ความส าคัญกับการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โดยน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า “ให้โรงเรียนช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง กล่าวคือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อ
เพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพ่ือที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจึงมีบทบาทส าคัญที่
จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คุณธรรมน าคว ามรู้ ในการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบ
รู้คู่คุณธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงจัดให้มี “โครงการสถานศึกษาคุณภาพ คุณธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี” 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์

สุจริต จิตสาธารณะ และความมีระเบียบวินัย  
4.2 เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา 
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4.3 เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา มีคุณธรรมด้านที่ก าหนดน าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
เป็นกิจนิสัย 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน  1,254  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีงามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของนักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านบวก เปิดโอกาสให้นักเรียน ศึกษาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

7. กลุ่มเป้าหมาย : คณะครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและสถานที่ภายนอก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายคุณธรรมที่
สถานศึกษาก าหนดให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ และความมีระเบียบวินัย 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  1,254 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์

สุจริต จิตสาธารณะ และความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 
จ านวน  1,254 คน 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  13,000.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    

คณะครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานีและ สถานท่ี

ภายนอก 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและ 

นักศึกษาแกนน าเพื่อพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม     

    

    - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม         
    - กิจกรรมแหล่งเรยีนรู้ เช่น จดับอร์ด จัดท าปา้ยนิเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้

เกี่ยวกับการทักทายด้วยการไหว้ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวทิยาลัย     3,000 
   

    - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ คุณธรรม ความซื่อสัตยส์ุจรติของหายได้คืน      
   

    - กิจกรรมประกวดหนังสั้นคุณธรรม     5,000 
   

    - กิจกรรมการประกวดค าขวัญส่งเสริมคณุธรรม     5,000    
    - กิจกรรมจติอาสาช่วยเหลือสงัคม         
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
- นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
   

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 

    

รวมเงิน 13,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 13,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 13,000 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล 10,000 
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 วัสดุใช้สอย 3,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13. การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : - การนิเทศติดตามบอร์ดแหล่งเรียนรู้ 

 - แบบสอบถามความคิดเห็น 
 - แบบบันทึกและประเมินคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต การแต่งกายถูกต้องตาม 

ระเบียบวิทยาลัย และการมีจิตสาธารณะ  
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลูกเสือช่อสะอาด 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ......นางศิริวรรณ    เพ็งสง.............................................. 
ต าแหน่ง...............................ครู...............................โทรศัพท์............073 -333000..................... 
โทรสาร............073-336185.......................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........063-6190969..................... 
E-mail…………siriwan4232@gmail.com……………………………………………………………….……….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.....1..........กลยุทธ์ท่ี....1,3............ 
  ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......1.........ประเด็น......1.2............. 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ เป็นกิจกรรม

หลักในสถานศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ทางด้านจิตใจ  สติปัญญา ศีลธรรม และพร้อมเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม 
เคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าและการปรับตัวเพ่ือ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบหมู่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้บริการชุมชนอันจะน าไปสู่การ

ตระหนักรู้คุณค่าในตัวเอง 
4.3 เพ่ือให้ลูกเสือมีความรัก ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  180  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนลูกเสือฯ ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา จ านวน 160 คน ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนลูกเสือฯ ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา จ านวน 160 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี  

8. พื้นที่ด าเนินการ :  ค่ายลูกเสือฯ จังหวัดยะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนลูกเสือฯ ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา จ านวน 160 คน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลูกเสือฯ ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกแผนกวิชา จ านวน 160 คน ได้รับความรู้
และประสบการณ์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- 

เชิงเวลา ไตรมาสที่ 1 - 4 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  40,150.-  บาท บาท 
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11. สรุปขัน้ตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

  
 

 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน  180  คน 

ค่ายลูกเสือฯ 
จังหวัดยะลา  
และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือฯ  

 
 

 
 

 
 

40,150 
   

   - กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  
   - กิจกรรมปลูกต้นไม้ รักษส์ิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
   - นิเทศ/ ติดตาม/ สรปุผลการด าเนินงาน 

  
 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินงาน 
   - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

  
 
 
 

    

รวมเงิน 40,150    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,150    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  40,150  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวเลข) งบประมาณ 

1.งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน  (ระบุตัวคูณ)  
        1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
        1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (8 ชั่วโมง x 300 บาท x 2 คน) x 3 วัน            14,400.- 
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
        1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (19 คน x 240 บาท x 2 วัน) 9,120.- 

1.2.2 ค่ายานพาหนะ 1,080.- 
1.2.3 ค่าเช่าสถานที่ (เหมาจ่าย)            6,000.- 
1.2.4 ป้ายไวนิลกิจกรรม (2 x 2 เมตร) 1,200.- 
1.2.5 ค่าเช่าเครื่องเสียง 3,000.- 
1.2.6 ค่าจ้างจัดดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย ในพิธีบวงสรวง 2,000.- 

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
        1.3.1 วัสดุใช้สอย - อุปกรณ์ส านักงาน 3,350,.- 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1.ชื่อโครงการ : เสริมสร้างสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิมญาดา  ทองหนูแดง 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์  073-333000 
โทรสาร   073-336185                โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-7824928 
E-mail  - 

2.. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  1   
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่  2  ประเด็น  2.3  
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ปัจจุบันปัญหาสุขภาพปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีความส าคัญอย่างมาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนนักศึกษาขึ้นเพ่ือ  ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  อารมณ์  สังคม  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และได้รับบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วยในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาส่งผลให้การเรียนและการท างานมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันอุบัติเหตุ 
2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติดในร่างกาย 
4. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการท าประกันอุบัติเหตุ     
5. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเจ็บป่วย 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
  นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ มีการท าประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2564  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 และได้รับการบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  นักเรียน นักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพของตนเอง ดูแลป้องกันสุขภาพของตนเองให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับการชดเชยความเสียหายในกรณีประสบอุบัติเหตุจากบริษัทประกันที่รับผิดชอบตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
  1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ครบ 100% 
  2. นักเรียน นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข 100 % 
  3. นักเรียน นักศึกษามีการท าประกันอุบัติเหตุ ครบ 100% 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันอุบัติเหตุ 

   2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
   3. นักเรียน นักศึกษาปลอดจากสารเสพติด 
   4. นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  
   5. นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วย 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
ของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง 

2. นักเรียน นักศึกษาปลอดจากสารเสพติดและมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณี  

 เจ็บป่วย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

เชิงเวลา มีการตรวจสุขภาพและท าประกันอุบัติเหตุได้ทันตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 15,000 บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan)     

คณะท างานฝ่าย 
พัฒนานักเรียน

นักศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ปัตตาน ี

    
- ประชุมชี้แจง         
- แต่งตั้งคณะท างาน         
- วางแผนการด าเนนิงาน         

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)            
- กิจกรรมจัดท าระเบียนสุขภาพ         
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ,อุบัติภัย         
- กิจกรรมจัดบริการน้ าดื่มสะอาด         
- กิจกรรมบริการปฐมพยาบาลและการปฏิบตัิตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน         
- กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ         
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจสารเสพติดในรา่งกาย       120,000  
- กิจกรรมท าประกันอุบัติเหตุ       150,000  
- กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์     15,000    

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
- นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
- รายงานผลการด าเนนิงาน 
- สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   
 

 
 
 

    

รวมเงิน 15,000  270,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000  270,000  
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12. รายละเอียดงบประมาณ 15,000  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
              - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจสารเสพติดในร่างกาย 
              - กิจกรรมท าประกันอุบัติเหตุ 

 
120,000 
150,000 

  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.4 อ่ืนๆ (ระบุ) เวชภัณฑ์ยาสามัญ         15,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและความ  
                    พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล 

   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    โทรศัพท์   073-333000 
   โทรสาร   073-336185         โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-789-8663 
   E-mail    .............................................. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.2..............กลยุทธ์ท่ี..1.และ 2 
                          ยุทธศาสตรท์ี่..6.............กลยุทธ์ท่ี...3........... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....2......ตัวบ่งช้ี ..........2.2................. 

                                                                 ด้านที่ 2 ข้อก าหนดที่ 2.2 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 
 

สถานศึกษาคณุธรรม 
สถานศึกษาพอเพียง 

 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ……………………………………………………………………………. 
                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานตลาดแรง  ผู้เรียนต้องมีความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานตามสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวางแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชา ที่สอดคล้องความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ฝ่ายวิชาการมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโครงการนี้ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
                      4.1 เพ่ือปรับหลักสูตรรายวิชา/สาขาวิชาให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 

            4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. และปวส. ทกุสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน           

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :                    
                  5.1 จ านวนหลักสูตร รายวิชา/สาขาวิชาที่ปรับให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 

        5.2 ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ไป 

        5.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานโดยมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

       5.4 จ านวนนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่สมัครใจรับการพัฒนาผีมือแรงงานและเข้าทดสอบผีมือ
แรงงาน 
                  5.5 นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบปีการศึกษา 2564 เข้าทดสอบ V-NET ทุกคน 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
                6.1 จ านวน 10 หลักสูตร รายวิชา/สาขาวิชาที่ปรับให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานมี
ประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา 

     6.2 ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ85 

     6.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงหลักสูตรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  โดยมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สามารถ
ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ100 
               6.4 จ านวนนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่สมัครใจรับการพัฒนาผีมือแรงงานเข้าทดสอบผีมือ
แรงงานผ่านการทดสอบร้อยละ100 
               6.5 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ทดสอบV-NETผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ   
ร้อยละ 50  
7. กลุ่มเป้าหมาย :    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน      
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ หลักสูตร รายวิชา/สาขาวิชาที่ปรับให้สอดคล้องความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
10 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 1. 1. ผู้เรียนในระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียน
เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ไป  

2. 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพมีสมรรถนะและความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สามารถประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
3. นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่สมัครใจรับการพัฒนาผีมือ
แรงงาน เข้าทดสอบผีมือแรงงานผ่านการทดสอบ 
4. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ทดสอบV-NET
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ   

คิดเป็นร้อยละ85 
 
คิดเป็นร้อยละ100 
 
 
คิดเป็นร้อยละ100 
 
ร้อยละ 50 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยาน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 443,400.- 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เร่ือง ฯลฯ) 
พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งต้ังคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนิน 

 
 

   รองฯวิชาการฝ่ายวิชาการ หวัหน้า
งานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา (9 
คน) หัวหนา้งานวัดผลฯ  

วิทยาลยัอาชวีศึกษา
ปัตตานี 

- - - - 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกจิกรรม (Do) 
    - กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
นักเรียน นักศึกษา           ทกุ
ระดับชั้น 

- - - - 

   - กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมนกัเรียน นักศึกษาเพื่อ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) 

    นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 
3  - - - - 

- กิจกรรมที่ 3 จัดหาหนังสือและต ารา/หนังสือพิมพ์ 
และวารสาร 

    
นักเรียน นักศึกษา           ทกุ
ระดับชั้น 45,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 4 การเรียนรู้กระบวนการท าบัญชีจากผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    - นักเรียน นักศึกษา 35 คน  
- ครู 8 คน 
- ชุมชน 2 คน 2 แห่ง 

2,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 5 สร้างองค์ความรู้แต่ละสาขาวิชาชพี  
(เชิญวิทยากร  8  ภาควิชา x 12 ชั่วโมง x 300 บาท 

    8 ภาควิชา 28,800.- - - - 

- กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

     นักศึกษา  35 คน 
8,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 7 บริการวิชาการ วิชาชพี ภาควิชาการจัดการ     - ครู 4 คน 
- นักศึกษา  17 คน 

- - - - 

- กิจกรรมที่ 8 โรงงานในโรงเรียนภาควชิาการโรงแรม     - ครู 4 คน  
- นักศึกษา 40 คน 

- - - - 

- กิจกรรมที่ 9 ศึกษาดูงาน     - ครู 4 คน 
- นักศึกษา 81 คน 

- - - - 
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

- กิจกรรมที่ 10 การประเมินผลรายวิชาโครงการ     - นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

2,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 11 ฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์จริง
ในร้านอาหารเทียนทอง 

    นักศึกษา  จ านวน 150 คน 
320,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 12 สถานศึกษาปลอดขยะ     - ครู 60 คน 
- บุคลากรทางการศึกษา 40 คน 
- ชุมชน 1 แคน 1 แห่ง 

8,800.- - - - 

- กิจกรรมที่ 13 ฝึกทักษะการตดัเย็บผลติภณัฑ์เพื่อมอบ
เป็นของขวัญปีใหม่ 

    - ครู 2 คน 
- นักศึกษา 20 คน 
- ชุมชน 2 คน  

28,800.- - - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

     
- - - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

      
- - - - 

รวมเงิน 443,400.- - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 443,400.- - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ  443,400 บาท 

หมวดงบรายจ่าย  (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
      1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
      1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   
             - ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง x 300 บาท  (8 ภาควิชา) 
             - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300   

 
28,800.- 
1,800.- 

  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
      1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
      1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
      1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ   
      1.2.4 เงินรางวัล  
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
      1.3.1 วัสดุส านักงาน 
              - เตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินสมรรถนะอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิ 
              - การประเมินผลรายวิชาโครงการ 
              - สถานศึกษาปลอดขยะ 
              - ผลิตภัณฑ์เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 

 
8,000.- 

 
2,000.- 
7,000.- 

28,800.- 
      1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
      1.3.3 วัสดุการศึกษา 
              - จดัหาหนังสือและต ารา/หนังสือพิมพ์และวารสาร 
              - วัสดุฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารคาว-หวาน จ านวน 160 
วัน ๆ ละ 2,000 บาท 

 
45,000.- 

320,000.- 

      1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.- 
      1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
      1.3.6 อื่น ๆ (ระบุ) 
              - ค่าของที่ระลึก 

 
1,400.- 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : นิเทศ  ส่งแบบรายงาน 
 เครื่องมือ : แบบทดสอบ  แบบรายงาน 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.............................................................. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

อย่างมีคุณภาพ 
   ผู้ประสานงาน   นางสาวปัทมา  วรรณลักษณ์ งานวางแผนและงบประมาณ 
   ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ    โทรศัพท์  073 – 333000  
   โทรสาร   073-336185     
   E-mail    ppattamaa@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  6  กลยุทธ์ที ่  1  
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   ประเด็น   2.4 

                                                                  ด้านที ่  3  ข้อก าหนดที ่ 3.2.1 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
และมีความสลับซับซ้อน การบริหารจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวความคิดและเทคนิคให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องวางแผนการบริหารงานงบประมาณไว้ล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและรอบคอบแผนงาน
งบประมาณที่วางไว้อย่างดีย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต งบประมาณจึง
นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้าหรือความส าเร็จ งบประมาณจะบอกวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และน าผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้หน่วยงานมองเห็นภาพของหน่วยงานในอนาคตว่าจะเป็น
เช่นใด งบประมาณเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา หากการใช้งบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ อย่างถูกต้องและ เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

สภาพปัจจุบันพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงิน การบัญชี พัสดุ 
งานวางแผน เป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลั งเวลาราชการท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความม่ันใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงาน
กันระหว่างเจ้าหน้าที่และงานบริหารอ่ืนๆ ในหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานต่างๆ 
วิทยาลัยให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ
ใช้งบประมาณของสถานศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
  มีแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางการด าเนินงาน ควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การใช้จ่าย  
การเบิกจ่ายของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย    ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและการวางแผนงบประมาณ อย่างเต็ม 
    ศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 111 คน 
เชิงคุณภาพ มีแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางการด าเนินงาน ควบคุมการใช้

งบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
100% 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 402,800 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

พื้นที่ด าเนินการ  
 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
(พ.ศ.2563 - 2568) 
    - การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 
   -  การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
29,200.- 
9,600.- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง 

        

รวมเงิน 38,800.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 38,800.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ .......... 38,800..............บาท   
 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
        1.1 คา่ตอบแทนวิทยากร (14 ช.ม x600 บาทx1 คน) 8,400.- 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าท่ีพักวิทยากร (600 บาท x 3 คืน x 1 คน) 
       1.2.2 ค่าอาหาร 
              - ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 4 มื้อ x 65 คน) 
              - ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 2 มือ้ x 65คน)  

1,800.- 
 

6,500.- 
6,500.- 

  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 13,600.- 
       1.3.2 วัสดุการศึกษา  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.- 
2. ครุภัณฑ์  
      2.1 รายการ.........................  
      2.2 รายการ.........................  
      2.3 รายการ.........................  
 

* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ: แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : กันยายน 2564        
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : เสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ 
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    โทรศัพท์   073-333000 
   โทรสาร   073-336185                             โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-2959644 
   E-mail    je_mee@hotmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  
                กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
                กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                         ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี  3     ประเด็นที่  3.2 

                 - ด้านที่        1      ข้อก าหนด 1.4 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการน าผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมให้สอดคล้อง
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบกับนโยบายของส านักงานของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยการส่งเสริม
ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ มุ่งเน้นการคิดค้น วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ทดลอง และสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ
ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “เสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน อันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม 

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์  
 4.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  4.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 5.1 ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับการเผยแพร่ ส่งเข้าร่วมประกวดใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน 
 5.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
6.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
6.2 สถานศึกษามีผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6.3 ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถใช้

เป็นข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และการประกันคุณภาพภายนอก           
ของสมศ. ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้น 

9.2 นักเรียน นักศึกษาสามมารถพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในวิชาชีพของตนเอง 

 

 

 

 



94 
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับ
การเผยแพร่ ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  
2) ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ ส่งเข้าร่วมประกวด
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

20 ชิ้นงาน 
 
 

5 ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ 1) นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะใน
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2) สถานศึกษามีผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ มีคุณภาพ และสามารถ
เผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
3) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับงานประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสมศ. ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - 143,000.- 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   นักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตาน ี

 

 
 
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 
 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
     -  การสนับสนุนส่งเสริมจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวด ระดับจังหวัด ภาค  
และชาต ิ
     -  การส่งเสรมิการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    
126,000.- 

 
 
 

17,000.- 
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน    143,000.- 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    143,000.- 
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12. รายละเอียดงบประมาณ     143,000     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบประเมินผลโครงการ 
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
    1.1 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
        1.1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 26,239.- 
        1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าวิเคราะห์) 24,000.- 
    1.2 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
        1.2.1 วัสดุการศึกษา 76,811.- 
        1.2.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,950.- 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดท าผลงานวิจัย  

  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ 
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    โทรศัพท ์  073-333000 
   โทรสาร   073-336185                             โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-2959644 
   E-mail    je_mee@hotmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                         กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทาง 
                         กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพื่อเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี  3     ประเด็นที่  3.2 

                 - ด้านที่        1      ข้อก าหนด 1.4 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 “การวิจัย” เป็นกระบวนการแสดงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้  ดังนั้นกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีผู้สอนเป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย
และผู้น าผลการวิจัยไปใช้  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือผู้สอนเป็นนักวิจัยในชั้นเรียนอันสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(4) ซึ่งกล่าวถึง
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ รวมถึงมาตรา 30 ยังได้กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” 
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้
พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียน                  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูได้น าองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้าง
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน อันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก่ครูผู้สอน 
 4.2 เพ่ือฝึกทักษะการผลิตผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
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 4.3 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครูในฐานะผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 5.1 ครทูี่เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย สามารถสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานวิจัย
ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพได้ 
 5.2 สถานศึกษามีงานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 ครู มีความรู้ความเข้าใจในการคิดค้นพัฒนางานวิจัย ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 6.2 สถานศึกษามีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสามารถเผยแพร่
เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน 62 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ครู มีความรู้ความเข้าใจในการคิดค้นพัฒนางานวิจัย ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 9.2 สถานศึกษามีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสามารถเผยแพร่
เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ 

9.3 ครูมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 
  
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1) ครูเข้ารับการอบรมด้านการวจิัย 

2) สถานศึกษามงีานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ   
62 คน 

2 เร่ือง/ปี 
เชิงคุณภาพ 1) ครู มีความรู้ความเข้าใจในการคิดค้นพัฒนางานวิจัย ที่มีคุณภาพ 

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2) สถานศึกษามีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสามารถเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - 36,825.- 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   ครู  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี
 

 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 
 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
        - อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ 21” 
        - การสนับสนนุส่งผลงานวิชาการเข้าร่วม
ประกวด ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

26,825.- 
 

10,000.- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 36,825.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 36,825.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ     36,825     บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  
               - 12 ชม. X 600 บาท (2 วัน) 

 
7,200.- 

  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
               - ค่าอาหารกลางวัน  70 คน x  2 วัน X  50 บาท  
               - ค่าอาหารว่าง   70 คน x 2 วัน X 25 บาท x 2 มื้อ 

 
7,000.- 
7,000.- 

       1.2.2 เงินรางวัล (ของที่ระลึก) 325.- 
       1.2.3 ลงทะเบียน 6,000.- 
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 8,330.- 
       1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 970.- 
 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
13.  การติดตามและประเมินผล :  
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อาเซียน 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ และ นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
    ต าแหน่ง ครู/ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์ 073-333000      
    โทรสาร 073-336185    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-0359065 / 086-2868464 
    E-mail  zaty438@gmail.com / nurfarkira@gmail.com  

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที่ 3 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี...............ตัวบ่งช้ี ................ 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ได้ก าหนด 6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา  ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือใน
การเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ พ้ืนที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและ
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านภาษา ซึ่งนอกเหนือจากภาษาราชการแล้ว ภาษามลายูยังเป็นภาษาท่ีใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและในสังคม นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่จึงมีทักษะด้านภาษาถึง 3 ภาษา นั้นคือ ภาษาไทย ภาษา
มลายูและภาษาอังกฤษ  จึงเล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบในด้านพ้ืนที่ วัฒนธรรมและภาษาดังกล่าว มีการส่งเสริมให้มี
การด าเนินงานความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย  
ซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงกันในด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  
        วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
จึงด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อาเซียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรระหว่างวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีและสถานศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  4.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีกับสถานศึกษาในประเทศอาเซียน 
  4.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษา วัฒนธรรมและทักษะวิชาชีพกับต่างประเทศ  
      4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับต่างประเทศ 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษา วัฒนธรรมและ 
                                         ทักษะวิชาชีพกับนักเรียนต่างประเทศ 
 

mailto:zaty438@gmail.com
mailto:nurfarkira@gmail.com
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนและ 
                                            พัฒนาการอาชีวศึกษา 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและสถานศึกษาในประเทศอาเซียน 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ :  

9.1  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
9.2  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คน 
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษา

วัฒนธรรม และทักษะวิชาชีพ 
2. ความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

     
 
 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี 
และสถานศึกษาใน
ประเทศอาเซียน 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
       - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

146,600 
 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   
 
 

     

รวมเงิน 146,600    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 146,600    



104 
 

12. รายละเอียดงบประมาณ .............146,600........บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน 146,600 
  1.1 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ) 145,600 
       1.1.1 ค่าอาหาร 129,600 
       1.1.2 ค่าจ้างเหมารถตู้ 14,000 
       1.1.3 ค่าของที่ระลึก 2,000 
  1.2 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ) 1,000 
       1.2.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 
**ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  ประเมินความพึงพอใจ 
 เครือ่งมือ :  แบบประเมิน 
 ระยะเวลา :  กันยายน 2564        
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
2. ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                 ในสถานประกอบการในต่างประเทศ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ และ นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
    ต าแหน่ง ครู/ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์ 073-333000      
    โทรสาร 073-336185    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-0359065 / 086-2868464 
    E-mail  zaty438@gmail.com / nurfarkira@gmail.com  

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที่ 3 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี...............ตัวบ่งช้ี ................ 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/ หลักการและเหตุผล :  
    การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะการแข่งขันใน
ปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่ง เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการผลิตก าลังคน สู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ ของภาคการผลิตและหรือบริการ 
โดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพและการด ารงชีวิต ทั้งนี้โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 
   เป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ื อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได  การจัดการอาชีวศึกษา จึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตร ได้เรียนรู้
งานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยการร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการด้วยวิธีการ
ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ตามข้อก าหนดของหลักสูตรและแผนการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม นอกจากนั้น
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ยังได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจใน
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาชาติเพ่ือพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

mailto:zaty438@gmail.com
mailto:nurfarkira@gmail.com
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เทคโนโลยี และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน และด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทั กษะที่
ส าคัญในการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป  กอปรกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ได้ก าหนด 6 ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา  ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ  
        วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
จึงด าเนินโครงการความร่วมมือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม มีประสบการณ์และ
สร้างเสริมทักษะวิชาชีพโดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างประเทศ  
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
        ในต่างประเทศ 
  4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  
      4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในต่างประเทศ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งได้ 
                                            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน 6 คน สาขาการโรงแรม สาขา 
      อาหารและโภชนาการ สาขาดิจิทัลกราฟิก 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและโรงเรียน SMK N6 Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและตระหนักถึงความส าคัญของ 
      ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียน 
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา 6 คน 3 สาขางาน (การโรงแรม อาหารและ

โภชนาการ  สาขาดิจิทัลกราฟิก) 
คน 

เชิงคุณภาพ 3. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

4. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 

 
 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 9 สัปดาห์ 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้: 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

     
 
 

 
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

จ านวน 6 คน 

 
 
 
 

โรงเรียนSMK N6 Yogyakarta  
Grand Inna Malioboro  
PT Percetakan Integral 

ประเทศอินโดนีเซีย 
 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
       - กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
        สถานประกอบการในต่างประเทศ  
        (ประเทศอินโดนีเซีย) 

 
 
 

 
 
 

   
 

100,000 
 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   
 
 

     

รวมเงิน 100,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ ............100,000............................บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน 100,000 
  1.1 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ) 91,000 
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 91,000 
       1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000 
       1.2.3 ค่าของที่ระลึก 2,000 
  1.2 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ) 1,000 
       1.3.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 
***ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  ประเมินความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ :  แบบประเมิน 
 ระยะเวลา :  เดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2564        
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : จัดหานักเรียน นักศึกษารางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ..................นางศิริวรรณ   เพ็งสง............................................................. 
ต าแหน่ง..............................ครู..คศ.2.........................โทรศัพท์............073-333000............................. 
โทรสาร..............073-336185....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....063-6190969.................... 
E-mail…………… siriwan4232@gmail.com..……………………………………………………………………….….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.......2.........กลยุทธ์ที่.......1......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่......2.........ประเด็น .........2.2.......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ความรู้ในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและมีความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่ งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษาขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ และก าหนดให้มีการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จึงได้จัดท า
โครงการจัดหานักเรียน นักศึกษารางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ตามหลักการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มุ่งเน้น ให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
4.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่มีความประพฤติดี และมี

ผลงานการด าเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศดีเด่น 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และเข้าแข่งขันต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : มีการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตามหลักการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มุ่งเน้น ให้สมาชิกเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิก ที่มีความประพฤติดี และมีผลงานการด าเนินงานตามโครงการ
ภายใต้การนิเทศดีเด่น 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู เจ้าหน้าที่ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระดับชั้นละ 1 คน  เพ่ือเข้า
แข่งขั้นต่อในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู เจ้าหน้าที่ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ  1,254  คน 

เชิงคุณภาพ 
ได้ตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระดับชั้นละ 1 คน 
เพ่ือเข้าแข่งข้ันต่อในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

- 

เชิงเวลา ไตรมาสที่  1 - 2 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้   52,675  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan)   

งานกิจกรรม 
นักเรียน 
นักศึกษา 

    

ครู เจ้าหน้าท่ี  
และสมาชิกองค์การ

นักวิชาชีพฯ 
จ านวน  1,254  

คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

    
    - ประชุมชี้แจง /        
    - แต่งตั้งคณะท างาน /        
    - วางแผนการด าเนินงาน /        
2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)         
    - คัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับช้ัน 
ปวช. และ ปวส. / / 

  
52,675 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)            
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน  / /      
4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act)             
    - รายงานผลการด าเนินงาน  / /      
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง  / /      

รวมเงิน 52,675 - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 52,675 - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ    52,675    บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(    
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 12,675 
       1.3.2 วัสดุการศึกษา  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.4 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.5 วัสดุใช้สอย 40,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ..................นางศิริวรรณ   เพ็งสง............................................................. 
ต าแหน่ง..............................ครู..คศ.2.........................โทรศัพท์............073-333000............................. 
โทรสาร..............073-336185....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....063-6190969.................... 
E-mail…………… siriwan4232@gmail.com..……………………………………………………………………….….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่......2.........กลยุทธ์ท่ี.......1......... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......2.........ประเด็น .........2.2.......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมี
ผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลกและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการจัดการอาชีวศึกษา
นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยการ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ (ไม่รวมประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง) ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไป
กับการเรียน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติได้ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 4.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสาขาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเปิดสอนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น า และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
รับผิดชอบสูง  

4.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใช้ความสามารถ
ของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้นๆ ในสถานศึกษา 

4.5 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ าเสมอ จนสามารถเป็นผู้น า
ในวงการวิชาชีพของตนได้ 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ จ านวน 1,150 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เกิดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
สถานศึกษาเปิดสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น าและผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และความรับผิดชอบสูง กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใช้
ความสามารถของตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้นๆ  ในสถานศึกษา
กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ าเสมอจนสามารถเป็นผู้น าในวงการวิชาชีพของ
ตนได ้

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและสถานที่ภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น าและผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความ
รับผิดชอบสูง มีส่วนร่วมในการพัฒนา  สถานศึกษาและสังคมโดยใช้ความสามารถของตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
นักเรียน  นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ าเสมอจนสามารถเป็นผู้น าในวงการวิชาชีพของตนได้ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ   1,150  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียน  
เชิงเวลา 1 ปีการศึกษา  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้   159,240  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วธิีด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงนิ  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
/ 
/ 
/ 

   

นักเรียน นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การนักวิชาชีพ 
จ านวน  1,150  คน 

วิทยาลัย
อาชีวศกึษา
ปัตตาน ีและ

สถานทีภ่ายนอก 

- - - - 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- เตรียมการรับการประเมินองค์การนักวิชาชพีฯ 

 
 
องค์การฯ 

 
 
/ 

    
 

23,840 

   

- โครงการแข่งขันทักษะวชิาชพีและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
และอาชีวศึกษาจังหวัด 

คหกรรม 
สามัญสัมพันธ ์
การบัญช ี

/ 
   

5,000 
   

- โครงการวันขึ้นปีใหม่ องค์การฯ /    3,000    
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ เลขานุการ /    2,000    
- โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ศิลปกรรม /    4,000    
- โครงการทดสอบมาตรฐานการใชค้อมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์ /    2,000    
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน การตลาด /    2,000    
- โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (๑๐๘ อาชีพ) ผ้าฯ  /   2,000    
- โครงการวิจัย (เบื้องต้น) ในรายวิชาชพี อาหารฯ  /   2,000    
- โครงการอบรมมัคคุเทศก ์ โรงแรมฯ  /   2,000    
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมพพูันธุ์ทพิย์เกมส ์ องค์การฯ  /   50,000    

   ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
องค์การฯ 

 
/ 

   
5,000 

   

     - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกองค์การฯ) องค์การฯ    / 2,000    
- โครงการประชุมวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา องค์การฯ    / 2,000    
- โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า องค์การฯ    / 2,000    
- โครงการ TO BE NUMBER ONE อาชีวะต้านภัยยาเสพติด องค์การฯ   /  15,000    
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ขั้นตอน/วธิีด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงนิ 
(ระบุจ านวนเงนิ : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 

- โครงการออมวันละบาท ชาติเจริญ การบัญช ี
 

 
 

 
/ 

นักเรียน นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การนักวิชาชีพ 
จ านวน  1,150  คน 

วิทยาลัย
อาชีวศกึษา
ปัตตาน ีและ

สถานทีภ่ายนอก 

2,000 
   

- โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) การตลาด    / 2,000    
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันไหว้ครู คหกรรม   /  2,500    
- โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ผ้าฯ    / 2,000    
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้ ศิลปกรรม    / 2,000    
- โครงการปลุกพลังสร้างสรรค์กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) เลขานุการ    / 2,000    
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การบัญชี     / 2,000    
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการ การบัญช ี    / 2,000    
- โครงการจัดนิทรรศการอาหารอาเซียน อาหารฯ    / 2,000    
- โครงการป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด คอมพิวเตอร ์    / 2,000    
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การโรงแรมฯ    / 2,000    

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

     
/ 

  
- - - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวขอ้ง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

     
/ 
/ 

  
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมเงนิ 159,240 - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 159,240 - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ  159,240  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)   

1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ครู และบุคลากร (420 บาท x 2 วัน x 6 คน) 
นักเรียน นักศึกษา (25 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 วัน x 14 คน) 

10,640 

1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 
1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)   

1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าหอประชุม 9,700 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
1.2.4 เงินรางวัล 10,700 

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)   
1.3.1 วัสดุส านักงาน 31,500 
1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 18,700 
1.3.3 วัสดุเชื้อเพลิง  
1.3.4 วัสดุใช้สอย 76,800 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายมานิต  เหล็มปาน ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   
โทรศัพท์..... 073-333000......โทรสาร........ 073-336158..... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....081-8975334………. 
E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.......1........กลยุทธ์ท่ี.......2......... 
  ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......1.......ประเด็น ...........1.2............ 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ตามที่ รัฐบาลได้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน

ต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน กลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ 
โดยได้ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ด าเนินงานตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขนั้น 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างจริงจัง  ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความส าคัญอย่างมากที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสาน
ความสัมพันธ์กัน เพ่ือร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่และชุมชนจะต้องสร้างความเข้มแข็ง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน สถานศึกษาจึงต้องเป็นกลไกลในการขับเคลื่ อนจัดกิจกรรมตามบริบทของพ้ืนที่  
สร้างมาตรการในภาพรวมของสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษามุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและบรรลุตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือรณรงคแ์ละปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการป้องกันยาเสพติด 
4.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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4.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
4.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุขในสังคมปัจจุบัน  และห่างไกลยาเสพติด 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
   5.1 ครู 63 คน 

5.2 บุคลากรทางการศึกษา 41  คน 
5.3 นักเรียน นักศึกษา  1,100  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1,100 เข้าร่วมโครงการ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา  

8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน/นักศึกษามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและมีความรู้เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการ
ป้องกันยาเสพติด   

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

เชิงคุณภาพ 
1.  สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
2.  นักเรียนนักศึกษา ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 8,000 บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    

นักเรียน/นักศึกษา 
วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    -  กิจกรรมสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    - กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
    - กิจกรรมส ารวจสารเสพติดในสถานศึกษา 

 
 
   

8,000 

  
 
 
 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

    
 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินงาน 
   - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

   
 

รวมเงิน 8,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  8,000  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 3 ชั่วโมง) 1,800 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 1,200 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

- ไวนิลแผนผังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว (10 แผนกวิชา x 150 บาท) 
- ไวนิลรณรงค์วันต่อต้านการสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
- ไวนิลรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 
- ไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

 
1,500 
1,000 
1,500 
1,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : สรุปโครงการเป็น PDCA  
เครื่องมือ : ใช้แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา (รักเรียน เขียนอ่าน)                    
ผู้ประสานงาน 1.1 นางสาวภรณี ไชยนรินทร์   ต าแหน่ง  ครู  

1.2 นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู) 
โทรศัพท์......................073-333000....................  โทรสาร...................073-336158.................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............082-4345880……….E-mail :  ………………………………………………….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.......1........กลยุทธ์ท่ี.......1,2,3......... 
  ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......1.......ประเด็น ...........1.3............ 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพ่ือส่วนตนและ

ส่วนรวม ซึ่งผู้ที่จะใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นส่วนหนึ่งจะต้องมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จาก
การอ่านอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันผู้เรียนยังให้ความส าคัญกับการอ่านน้อยมาก ท าให้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งด้าน
การพูด การเขียน และการอ่าน จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปการสอนภาษาไทยขึ้น โดยการจัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความและกิจกรรมอ่านมาเล่าเช้านี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านการเขียนและการใช้
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มาตรการที่ ๒ สร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนเรียงความและสร้างสรรค์คุณค่าในทางภาษาไทย  
4.2 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การเขียน เพ่ือธ ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จับประเด็นส าคัญของเนื้อหา และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
   5.1 ครู 3 คน 

5.2 นักเรียน นักศึกษา  570  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 570 คน เข้าร่วมโครงการ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความตามศักยภาพของตน  และผู้เรียน
ประมาณ 500 คน ส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด คน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความตามศักยภาพของตน 
และผู้เรียนประมาณ 500 คน ส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,000 บาท บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

  

นักเรียน/นักศึกษา 
วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    -  กิจกรรมประกวดเรียงความ 

  
  

 
2,000 

  
 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

    
 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินงาน 
   - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

   
 

รวมเงิน 2,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  2,000  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  

1.2.3 เงินรางวัล 2,000 
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : สรุปโครงการเป็น PDCA  
เครื่องมือ : ใช้แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2564 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
    โทรศัพท์ 0 73 33 3000 
    โทรสาร 0 73 33 6185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9658 2449 
    E-mail  supapono210@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่..2.............กลยุทธ์ท่ี.....1 และ 2........... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ี 2.1 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 
  
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพ้ืนฐาน ถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญมากเพราะเป็นวิชา 

พ้ืนฐานส าหรับใช้ในการศึกษาต่อและส่งผลต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่สภาพปัจจุบัน
พ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนในวิชาดังกล่าวค่อนข้างต่ า แต่ละคนก็มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน วิทยาลัยฯ 
ค านึงถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงจัดให้มีการเรียนปรับ
พ้ืนฐานความรู้ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปวส. ปีที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าเรียน 
และน าความรู้ที่ได้ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนรู้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดีตลอดจนสร้างความม่ันใจให้กับนักเรียนในการเรียนวิชา
สามัญพื้นฐาน และวิชาชีพพ้ืนฐาน 

4.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนวิชาพ้ืนฐานและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

4.3 เพ่ือวัดพ้ืนฐานความรู้ ของผู้เรียนและน ามาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
  5.1  นักศึกษา เข้าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนนักศึกษา  
                 ทั้งหมด 
  5.2  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ ส่งผลให้นักศึกษามี 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  6.1  ครู 9 คน และนักศึกษา จ านวน 240 คน 
  6.2  นักศึกษาเข้าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ไม่น้อยกว่าร้อย 95 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
  6.3  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ ส่งผลให้นักศึกษามี 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  ภาควิชาการบัญชี  ภาควิชาการโรงแรม  ภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   
                        ภาควิชาอาหารและโภชนาการ และภาควิชาศิลปกรรม 

8. พื้นที่ด าเนินการ :   
  8.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียนเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและมีความพร้อมในการเรียนมากข้ึน 
 9.2  สถานศึกษาได้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ ของผู้เรียน และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - คร ู

- นักศึกษา 
9 คน 
240 คน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนสายวิชาชีพ ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 

5 รายวิชา 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2564 1 ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย 111,900 บาท - 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

   
 
 
 

 1. ภาควิชาการบัญชี 
2. ภาควิชาการโรงแรม 
3. ภาควิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
4. ภาควิชาอาหารและ 
   โภชนาการ 
5. ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ปัตตานี 

 

 
 

111,900.- 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ นักศึกษาใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2564       
 

 

  
 
 
 

    

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   
 
 

    

รวมเงิน 111,900.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 111,900.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ    111,900  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
             - วิชาการบัญชีเบื้องต้น 72 ชม. ๆ ละ 150 บาท จ านวน 4 คน 
             - วิชาการประกอบอาหาร  90 ชม. ๆ ละ 150 บาท  
               จ านวน 2 คน 
             - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม   
               54 ชม.ๆ ละ 150 บาท จ านวน 1 คน 
             - การใช้และการบ ารุงรักษาจักร 72 ชม.ๆ ละ 150 บาท  
               จ านวน 1 คน 
            - การวาดเขียน  72 ชม.ๆ ละ 150 บาท  
              จ านวน 1 คน 

 
43,200 
27,000 

 
8,100 

 
10,800 

 
10,800 

  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 12,000 
  
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ  
                      สรุป/รายงานผล จัดท ารูปเล่ม  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : เมษายน – มิถุนายน 2564  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขต 
  พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
    โทรศัพท์ 0 73 33 3000 
    โทรสาร 0 73 33 6185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9658 2449 
    E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  1    กลยุทธ์ที ่   4   
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2    ตัวบ่งช้ี   2.1 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติตามยุทศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยก าหนดให้มีนโยบายขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนา
คุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไม่เกิน 3 ปี  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
เพ่ือด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาในด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่และมีเป้าหมายที่ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในเขตพ้ืนที่ให้เป็นฐานส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้เข้าสู่ตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในประเทศและ
อาเซียน  
 วิทยาอาชีวศึกษาปัตตานีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเห็นความส าคัญของการจัด
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถเข่ง
ขันได้ในระดับอาเซียน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  4.1  เพ่ือส ารวจข้อมูลตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
  4.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3  เพื่อให้มีการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
  4.4  เพื่อให้มีการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  4.5  เพื่อให้มีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
  5.1  ข้อมูลตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรระดับภาควิชาไม่น้อยกว่าภาควิชาละ 1 รายวิชา 
  5.2  หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 
                 ภาควิชาละ 1 วิชา 
  5.3  ผลการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาไม่น้อยกว่าภาควิชาละ 1 รายวิชา 
  5.4  ผลการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาจ านวนไม่น้อยกว่าภาควิชาละ  
        1 วชิา 
  5.5  หลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
                 ภาควิชาละ 1 วิชา 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  6.1  ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร 
                 รายวิชาระดับภาควิชา 
  6.2  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับภาควิชา 
  6.3  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่มีการทดลองใช้และมีประสิทธิภาพ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  ภาควิชาการบัญชี  ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเลขานุการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  ภาควิชาการโรงแรม ภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรม 
  ธุรกิจ และภาควิชาศิลปกรรม 

8. พื้นที่ด าเนินการ :   
  8.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  8.2  สถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะของแต่ละ 
        ภาควิชา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1  สถานศึกษาได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายส านักงาน 
        คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
  9.2  ครูได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
                นักศึกษา 
  9.3  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ 
                ต้องการของสถานประกอบการ 
  9.4  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ 
                ความต้องการ 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของภาควิชา 9 รายวิชา 
เชิงคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการพัฒนาของภาควิชา 9 รายวิชา 
เชิงเวลา ปีการศึกษา 2564 1 ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมช้ีแจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   1. ภาควิชาการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการจัดการ 
4. ภาควิชาเทคโนโลยี   
   ธุรกิจดิจิทัล 
5. ภาควิชาการโรงแรม 
6. ภาควิชาเทคโนโลย ี
   และเครื่องแต่งกาย 
7. ภาควิชาอาหารและ 
   โภชนาการ 
8. ภาควิชาการ 
   บริหารงานคหกรรม 
   ศาสตร์ 
9. ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    ปัตตานี 
2.  สถานประกอบการ 
    ที่ร่วมกับภาควิชา 
    ในการพัฒนา 
    หลักสูตร 
3.  หน่วยงานที่ 
     เกี่ยวข้องกับ 
     ภาควิชาที่ต้องการ 
     พัฒนาหลักสูตร 
 

-    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรม ส ารวจข้อมลูตามความต้องการของ 
      ภาควิชาในการพัฒนาหลักสตูรจากสถาน 
      ประกอบการ 
    - กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
      และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    - กิจกรรม ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     รายวชิา 
    - กิจกรรม ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

-    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

-    

รวมเงิน -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    
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12.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  

 1.  ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการ 
   2.  พัฒนาหลักสูตร 
   3.  ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
   4.  ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
 เครื่องมือ :   

 1.  แบบส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  บันทึกรายงานผลการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 3.  บันทึกรายงานผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564    
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
    โทรศัพท์ 0 73 33 3000 
    โทรสาร 0 73 33 6185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9658 2449 
    E-mail  supapono210@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที่  4 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ี 2.1 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพสถานศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนางานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานประกอบการหรืออาเซียน ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน การประเมิน
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน และจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 
4. วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

4.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

4.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอน  
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผู้เรียน 
  4.3  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
  5.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการหรือประชาคม 
                อาเซียน โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระอย่างน้อยร้อยละ  
                50 ของจ านวนสาขางานที่มีการจัดการเรียนการสอน   
  5.2 ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม   
                จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
      5.3  มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูทุกคน 

5.4  มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกโดยผู้เรียน 
  5.5  ครูมีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนโดยน าผลการสอน ผลการนิเทศ หรือผลการ 
                ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย อย่างน้อย1 วิชา 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  6.1  ครู 62 คน  
  6.2  การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาสู่การประกันคุณภาพ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  ภาควิชาการบัญชี  ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเลขานุการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
               ภาควิชาการโรงแรม ภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาควิชาอาหารและโภชนาการ  
                       ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ และภาควิชาศิลปกรรม 
8. พื้นที่ด าเนินการ :   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.21 ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  
                 จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
 9.2  มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูทุกคน 
 9.3  มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนโดยผู้เรียน 
 9.4  ครูมีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนโดยน าผลการสอน ผลการนิเทศ หรือผลการ 
                ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย อย่างน้อย 1 วิชา 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คร ู 62 คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาสู่การประกัน

คุณภาพ 
 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2564 1 ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   1. ภาควิชาการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการจัดการ 
4. ภาควิชาเทคโนโลยี   
   ธุรกิจดิจิทัล 
5. ภาควิชาการโรงแรม 
6. ภาควิชาเทคโนโลย ี
   และเครื่องแต่งกาย 
7. ภาควิชาอาหารและ 
   โภชนาการ 
8. ภาควิชาการ 
   บริหารงานคหกรรม 
   ศาสตร์ 
9. ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก 

 
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ปัตตานี 

-    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  

 
 
 

 -    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

-    

รวมเงิน -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    
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12.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  

ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 
 เครื่องมือ :   

ใช้แบบประเมินฯ ที่วิทยาลัยก าหนดขึ้น 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
ผู้ประสานงาน     นางสาวธิรรัตน์ บุญหา       
ต าแหน่ง            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   โทรศัพท ์    . 
โทรสาร               -                                        โทรศัพท์เคลื่อนที่  0640492143  
E-mail :  mit460423@gmail.com       
  

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  1  2  และ  3  
                          ยุทธศาสตร์ที ่ 3  กลยุทธ์ที่  1  
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3                 

         - ด้านที ่ 1 ข้อก าหนด  1.6 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ 

 

3. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนดและเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพจึงจัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพขึ้นส าหรับให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีว 
ศึกษาระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยาลัยฯ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ จึงได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจ ว่านักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทุกคน ทุกสาขาวิชาที่จะจบหลักสูตรใน
ระดับปวช. และปวส. มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร งานวัดและ
ประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาที่จะจบหลักสูตร 

ทุกสาขาวิชาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
 4.2 เพ่ือน าผลที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 
 4.3 เพ่ือน าผลที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไปพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียน 
นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอย่างแท้จริง  
 

mailto:mit460423@gmail.com
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
     - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตเข้าสอบครบ ร้อยละ 100.00 และสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
     - นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรมีความสามารถในการท า
แบบทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : 
 - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3  และปวส. 2 จ านวน  424 คน 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
 - นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2 

จ านวน 424 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

- 

เชิงเวลา 7 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 22,850 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

    
 นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 

 
ภาควิชา 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    สอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ปวช. 3 และปวส.2 
ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2563  
- ภาควิชาเทคโนโลยีและเครื่องแตง่กาย 
- ภาควิชาอาหารและโภชนาการ 
- ภาควิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ์
- ภาควิชาการบัญช ี
- ภาควิชาการตลาด 
- ภาควิชาการจัดการ 
- ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- ภาควิชาการโรงแรม 
- ภาควิชาการท่องเที่ยว 
- ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก/วิจิตรศิลป์ 

 
 

 
 

 
 

   
นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 

 ดังนี ้
จ านวน   15 คน 
จ านวน   51 คน 
จ านวน     2 คน 
 จ านวน 149 คน 
จ านวน    25 คน 
จ านวน    17 คน 
จ านวน    84 คน 
จ านวน    42 คน 
จ านวน      1 คน 
จ านวน    31 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 

 
 
 

  3,900.- 
18,950.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

  
 นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 

 
ภาควิชา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 

  
 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และปวส. 2 

 
ภาควิชา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงิน 22,850.- - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 22,850.- - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ 22,850 บาท 
หมวดงบรายจ่าย  (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
      1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
      1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
      1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
      1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
      1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
      1.2.4 เงินรางวัล  
1.3 คา่วัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
      1.3.1 วัสดุส านักงาน  
      1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
      1.3.3 วัสดุการศึกษา 
             - ภาควิชาเทคโนโลยีและเครื่องแต่งกาย 
             - ภาควิชาอาหารและโภชนาการ 

 
 3,900 
18,950 

      1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
      1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
      1.3.6 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ     :  สรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษา  สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
 เครื่องมือ  :  รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของแต่ละภาควิชา 
   ระยะเวลา :  ไตรมาส  2-3 ช่วงเดือน  มกราคม  - เมษายน  2564    
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางสาวปิยาภรณ์  ชาติบปุผาพันธ์/ นางสาววนิดา  บุญฤทธิ์ 
    ต าแหน่ง  ครู/ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์  073-333000 
    โทรสาร  073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-0359065 / 083-6456758 
    E-mail  zaty438@gmail.com nurfarkira@gmail.com  
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  2  การผลติและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาค
ผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   3  ประเด็นท่ี  3.1 
                                                                   ด้านที่   2   ข้อก าหนดที่  2.1 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลมีนโยบายเร่งยกระดับภาษาอังกฤษของคนไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยใช้

ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) จึงยิ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เปิดเสรี
มากขึ้น ในส่วนของอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เรียนที่จบและท างานในสถานประกอบการนั้นเป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ 
(Vocational skills) และทักษะชีวิต (Life skills) ดีอยู่แล้วแต่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ (English skills) ท า
ให้เสียโอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ทั้งที่ เป็นผู้มีฝีมือในการท างานดีกว่าคนอ่ืน นโยบายจึง
ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ก าลังจะเข้าสู่โลกของงานอาชีพ  ให้มีความพร้อมใน
ด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ทั้ งในเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวันและในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวและสามารถ
ยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและกลุ่มประชาคม

อาเซียนและในงานอาชีพได้ 
 4.2 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารได้ 
 4.3 เพ่ือให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันและกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 

 

mailto:zaty438@gmail.com
mailto:nurfarkira@gmail.com
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเกิดแรงจูงใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารชีวิตประจ าวันและในประชาคมอาเซียน  

7. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จ านวน  420  คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและกลุ่มประชาคม
อาเซียนได้ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส าหรับงานอาชีพได้ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ 45 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองได้  
เชิงเวลา มกราคม 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000.- 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   

นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

20,000.- 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกจิกรรม (Do) 
    - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
ออนไลน ์
    - กิจกรรม Pre-TOEIC 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

   

รวมเงิน 20,000.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ .............20,000...........................บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1ค่าท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
   - ค่าท่ีพัก 13 ห้อง (ห้องละ 350 บาท x 13 ห้อง) 
   - เดินทางรถ 6 ล้อ และรถตู้วิทยาลัยฯ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คน (ครู 4 คน นักเรียน 45 คน คนขับรถ 1 คน) 
          นักเรียน (180 x 45) = 8,100 บาท 

ครู + คนขับรถ (240 x 5) = 1,200 บาท 
  

 
4,550.- 

 
9,300.- 

       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล    
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
                 -ป้ายชื่อ ครู+นักเรียน(30x49) = 1,470 บาท  

1,470.- 

       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา 
 อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
                         (กระดาษแข็ง,ปากกา,กระดาษ,ของรางวัลต่างๆ ฯลฯ) 

3,680.- 

       1.3.4 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 
   -ไวนิล “โครงการ English on Field Trip” ขนาด 3 x 1.5 เมตร 
                         = 1,000 บาท 

1,000.- 

       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อื่นๆ(ระบุ)..............................................  

รวม 20,000.- 
หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/การทดสอบ Pre-test, Post-test  
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความคิดเห็น, แบบทดสอบ 
 ระยะเวลา : มกราคม – มีนาคม 2564       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
    ต าแหน่ง  ครู       โทรศัพท์  073-333000 
    โทรสาร  073-336185     โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-2959644  
    E-mail je_mee@hotmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  2  การผลติและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาค
ผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี.....1....ประเด็นท่ี  ......1.1................ 

                 - ด้านที.่.......1..........ข้อก าหนด .......1.4............... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :      สถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไป
ด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลก ท าให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากข้ึนกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยม ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ 
มากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญ ที่เราจะต้องเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการ
เตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพ่ือให้นักศึกษาได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลก
ปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบการ
พัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 
3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) และ 4C 
ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration-การ
ร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหาร จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และคุณภาพ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  ความสามารถและ
ทักษะ  ที่สอดคล้องกับศตวรรษ  ที่ 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สู่ชั้นเรียน  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning  and   Innovation  Skills)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :    
 4.1 เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  
 4.2 เพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
 4.3 เพ่ือให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
 4.4 เพ่ือให้มีทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี แผนกวิชาละจ านวน5คน มี
ทักษะพ้ืนฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพรวมถึงทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี     
 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้พัฒนา ทักษะพ้ืนฐาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพรวมถึงทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี     
 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้พัฒนาทักษะพื้นฐาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพรวมถึงทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 90 / 900  
เชิงคุณภาพ จ านวนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ และทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพรวมถึงทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21  

 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 55,000 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาละ 5 คน  
นักเรียน 45 คน 
ครู 40 คน 
นักเรียน 900 คน 
ครู 40 คน 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

- - - - 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมค่ายสะเตม็ในโลกศตวรรษท่ี 21 
    - กิจกรรมสามญัสัมพันธ์วิชาการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์

 
 

   
 
 
 

 
20,000.- 
15,000.- 
20,000.- 

- - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    - - - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    - - - - 

รวมเงิน 55,000.-      - - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 55,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ .............55,000...........................บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ) - 
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
                - กิจกรรมสะเต็มศึกษา(ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 

 
9,600.- 

  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ) - 
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ - 
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
              - กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
              - ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 4 มื้อ x 40 คน) 
              - ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 2 มื้อ x 30คน) 

 
 

6,000.- 

       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล   
                - กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์         

 
6,000.- 

       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา - 
       1.2.6 ปรับปรุง - 
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(  - 
       1.3.1 วัสดุส านักงาน - 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ - 
       1.3.3 วัสดุการศึกษา 
              - กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
              -กิจกรรมประกวดโครงวิทยาศาสตร์  
              -กิจกรรมสามัญสัมพันธ์วิชาการ 

 
3,600.- 
13,200.- 
14,200.- 

       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                 -กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
                 -กิจกรรมประกวดโครงวิทยาศาสตร์  
                  -กิจกรรมสามัญสัมพันธ์วิชาการ 

 
800.- 
800.- 
800.- 

       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง - 
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ).............................................. - 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินผล 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความคิดเห็น 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563- กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษา 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล 

   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์   073-333000 
   โทรสาร   073-336185        โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-789-8663 
   E-mail    PRAKAI_12@hotmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                         กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....3......ตัวบ่งช้ี ........3.3.............. 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยประเทศไทยได้เข้าไปอยู่ในประชาคมอาเซียน ผู้เรียนสายอาชีพต้องปรับตัวให้เข้าไปแข่งขันกับ

นานาประเทศในด้านภาษา ด้านทักษะฝีมือ แรงงานทุกภาคส่วน ตั้ งแต่ปี 2558 ประเทศไทยต้องเข้าอยู่ใน
ระบบประชาคมอาเซียน และประชาชนของประเทศต่าง ๆ จะเข้ามาท างานการศึกษาของประเทศไทย
โดยเฉพาะสายอาชีพต้องมีความเข้มแข็ง และสู้กับชาวต่างชาติได้ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งด้านทักษะวิชาชีพ
และกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนระบบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดกิจกรรม จึงเป็นกิจกรรมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีการแข่งขันพัฒนาด้านอาชีพไปสู่ความส าเร็จวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ที่
ได้มาตรฐานในการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ท้องถิ่น 
สู่ระดับประเทศและภูมิภาคหลักของโลก และการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ควบคู่กับ
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะอย่างเต็มที่  
 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ และคณาจารย์ด้าน
วิชาการ การเรียนการสอน รวมทั้งการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา จึงได้
ด าเนินการจัดท าโครงการ “ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือ
สร้างทุนปัญญาชาติ” ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ของ คณะฯ และคณาจารย์
ด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมทั้งการประกันคุณภาพหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน อันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพและพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้น 
 4.2 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 5.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 19 
รายการ 
  5.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับการเผยแพร่ ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 19 รายการ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

6.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะวิชาชีพและพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้น 
6.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 

และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้ 
6.3 นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน  ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถ

น าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
6.4 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะวิชาชีพและพัฒนาฝีมือได้ และสามารถน าองค์
ความรู้ที่ค้นพบจากการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง 

9.2 นักเรียน นักศึกษา ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้ 

9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพ้ืนฐานได ้
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ      5.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ   
     5.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับการเผยแพร่ ส่งเข้าร่วม
ประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  

20 ทักษะ 
 

20 ทักษะ 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะวิชาชีพและ
พัฒนาฝีมือได้ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการปฏิบัติ
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 156,200.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
- กิจกรรมที ่1 เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
20 ทักษะ X 5,500 (ค่าตอบแทนวิทยากร 30 ชม. X 150 บาท) 
(ค่าวัสดุ 1,000 บาท)  

 
 
 

    
ภาควิชา 

110,000.- - - - 

- กิจกรรมที ่2 การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดบั
สถานศึกษา ระดับ จังหวัด (เจ้าภาพจัดการแข่งขัน) 

 
 

   ภาควิชาการตลาด 
8,709.- - - - 

- กิจกรรมที่ 4 การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการระดับสถานศึกษาระดบั อศจ.และระดับภาค 

    ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ัน
และเครื่องแต่งกาย 

15,500.- - - - 

- กิจกรรมที่ 5 การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการระดับสถานศึกษาระดบั อศจ.และระดับภาค 

    ภาควิชาอาหารและ
โภชนาการ 

22,000.- - - - 

- กิจกรรมที่ 6 ฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในร้านอาหาร
เทียนทอง 

    
ภาควิชาการโรงแรม - - - - 

- กิจกรรมที่ 7 เสรมิสร้างทักษะดา้นวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานร้านอาหาร
เทียนทอง 

    
ภาควิชาการจัดการ - - - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

 
- - - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

 
- - - - 

รวมเงิน 156,200.- - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 156,200.- - - - 
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12.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา :  ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564     
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564  
................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์…………….  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ....นางณัฐฐาพร  ส านักเหยา ,นายชาคริต  สะแม . 
    ต าแหน่ง........ครู.......................................................................โทรศัพท์......074333000...  
    โทรสาร...........................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.......0844428886............... .. 
    E-mail……2514napawi@gmail.com………………………………………………………………………………………….….. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่....2.........กลยุทธ์ที่......2.10.......... 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี...2......ประเด็นท่ี  ....2.1................... 

                 - ด้านที.่........4.........ข้อก าหนด ...4.1.................... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ข้อที่ 4.1 การจัดการ

ศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีโดยการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ  โดยเฉพาสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน สาขาวิชาโลจิสติกส์” เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ
อนาคต (New Engine Of Growth) ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของสายงานที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องมาจากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคมีความ
ต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจาก
ตลาดอีคอมเมิร์ซ การซื้อขายตลาดออนไลน์โตขึ้น อีกทั้งรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในสาขาดังกล่าว แต่เมื่อดู
การผลิตบุคลากรด้านนี้ ประเทศก าลังขาดแคลนอย่างมาก หน้าที่ของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องผลิตก าลังคน
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

  ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ เล็งเห็น
ความส าคัญของการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านนี้  แต่ยังขาดความพร้อมด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตร
ดังกล่าว 
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  ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาการตลาดจึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพรองรับ
การเปิดหลักสูตรดังกล่าวและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาดแคลนในอนาคต 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

4.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูสาขาวิชาการตลาดน าองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.3 เพ่ือน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการเปิดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  ครูภาควิชาการตลาด จ านวน 4 คน และภาควิชาการบัญชีจ านวน 1 คน ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และมีความรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาโลจิสติกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  6.1  ครูภาควิชาการตลาดจ านวน 4 คน และครูภาควชิาการบัญชีจ านวน 1 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีความพร้อมในการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ 
  6.2 ภาควิชาการตลาดได้แนวทางในการด าเนินการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์       
7. กลุ่มเป้าหมาย :   
  7.1 ครูภาควิชาการตลาด จ านวน 4 คน   
  7.2 ครูภาควิชาการบัญชี จ านวน 1 คน 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  วทิยาเขตนครปฐม บริษัทเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  9.1 ครูมีศักยภาพ มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในการรองรับการเปิดหลักสูตร โลจิสติกส์ 
          9.2 ครูสามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์มาจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  9.3 ภาควิชาการตลาดสามารถเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 สาขาวิชา 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -ครูภาควิชาการตลาดและสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ

มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์ 
-ภาควิชาการตลาดมีแนวทางการในการด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่
สาขาวิชาโลจิสติกส์ จ านวน 1 สาขาวิชา 

5 คน 

เชิงคุณภาพ ภาควิชาการตลาดมีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก  

- 

เชิงเวลา ไตรมาส 1-4  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 37,490 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

     
 
 
 
 
ครูภาควิชาการตลาด 
จ านวน 4 คน  
ครูภาควิชาการบัญชี 
 จ านวน 1 คน 

ฝ่ายวิชาการ วอศ.ปน. 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัราฎภัฎสวนสุนันทา 
วิทยาเขตนครปฐม 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - อบรมครูหลักสตูระยะสั้นการจัดการโลจสิต์ติกส์ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
จ านวน 5 วัน 

 
 

    
37,490 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

  ภาควิชาการตลาด - - - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

 ภาควิชาการตลาด - -  - 

รวมเงิน 37,490    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 37,490    
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12. รายละเอียดงบประมาณ ......37,490.................................บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร - 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ค่าท่ีพัก (3 ห้อง x 1,600x5 คืน) =16,000 
             - ค่าพาหนะ (2,618 บาท x 5 คน = 13,090 
              -ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 7 วัน x 5 คน =8,400       

37,490 

       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................  
2. ครุภัณฑ์  
      2.1 รายการ.........................  
      2.2 รายการ.........................  
      2.3 รายการ.........................  
 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ส ารวจความคิดเห็น ส ารวจความพึงพอใจ  
 เครื่องมือ : แบบส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความพึงพอใจ  
 ระยะเวลา : ไตรมาส1-4     
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171 
 

โครงการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาภาษาสู่สากลโลกอาเซียน 
   ลักษณะโครงการ  √   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. เหตุผลความจ าเป็น                    
  ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา มี
ภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2 (พ.ศ.2552-2561) ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่โดยการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานระดับสากลโดยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งใน
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้การเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558             
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน และด้านภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นทักษะที่ส าคัญในการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
  การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย การศึกษา
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
พัฒนาพื้นที่โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรศาสนาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคง 
3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับ

ความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
    3.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างครูชาวต่างชาติ 
4. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 

ครูชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) 1 คน 
เชิงคุณภาพ 

ครู นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ - ครูชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) 1 
เชิงคุณภาพ ครู นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ที่

ได้รับไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
- 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562- 3กันยายน 2564 12 เดือน  
เชิงค่าใช้จ่าย 240,000 - 
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7. กิจกรรม – วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน 
ไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 

จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

ด าเนินการในพื้นที่ () 
หมวดเงิน 

(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ส่วนกลาง ภูมิภาค 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ประชุมวางแผนเขียน

โครงการ 
    นักเรียน 

นักศึกษา ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

ปัตตานี 

     
 
 

240,000 

 

2) เสนออนุมัติโครงการ/
ปรับปรุงแก้ไข 

         

3) ประเมินโครงการ          
4) สรุป/รายงานผล          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   240,000  
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ             
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 4256  

9. งบประมาณ ...... 240,000.....บาท 
    9.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ครูชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) 1 คน (12 เดือนx20,000 บาท ) = 240,000 บาท 
10. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 2. นักเรียน นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างครูชาวต่างชาติ 
 3. นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสื่อกลางในการ 
  ติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียน  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ชื่อโครงการ :     โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ผู้ประสานงาน  นางมาเรียม    เจะมะ 
 ต าแหน่ง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 โทรศัพท์   073-333-000  โทรสาร  073-336-185 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่   095-4355225     E-mail : krumariam_1980@hotmail.com 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1, 4 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.3 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:  
 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
การติดตามและนิเทศ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ   

ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เล็งเห็นความส าคัญ  จึงได้จัดท าโครงการขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประจ าปีงบประมาณ  2564  วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระบบ   
ทวิภาค ีโดยการแนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:   
4.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี 
4.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1  ครู/ครูผู้สอน   จ านวน     10    คน 
5.2  นักเรียน นักศึกษา   จ านวน    100   คน 
5.3  สถานศึกษา    จ านวน      8     แห่ง 
5.4  นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน    250   คน 
5.5  สถานประกอบการ   จ านวน      15   แห่ง 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  6.1  สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนระบบทวิภาคเีพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี   
  6.2  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
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  6.3  เพ่ือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย :    
 7.1  ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ จ านวน  15  แห่ง 
 7.2  ครู และนักศึกษาระบบทวิภาคี ศึกษาดูงานในสถานประกอบจังหวัดสงขลา  จ านวน  30  คน 
 7.3  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี จ านวน  250  คน 
 7.4  สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี จ านวน  8  แห่ง 
 7.5  สถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ จ านวน  5  แห่ง 
 7.6  นิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  จ านวน  10  แห่ง 

8. พื้นที่ด าเนินการ :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
9.2 นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - ครู/ครูผู้สอน  

- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 

10    คน 
100   คน 
250   คน 
 8    แห่ง 
15    แห่ง 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี 

2. นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
3. ได้สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ และ

สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา และนักศึกษาระบบทวิภาคีได้ 

4. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

5. นิเทศนักศึกษาที่เรียนฯ ในสถานประกอบการ      
6. นักศึกษาระบบทวิภาค ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – มีนาคม  2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 43,800  บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 
2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    1. แนะแนวสร้างความรู้ความเข้าในการจัดเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) (โรงเรียนสอนศาสนา)  
และระดับช้ันปวช.3 (วอศ.ปน.) 
    2. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนการสอนระบบทวภิาคี 
    3. ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
    4. นิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี 5 สาขาวิชา ๆ ละ 2 ครั้ง/ภาค
เรียน 
    5. กิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาการโรงแรม 
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 
4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- ครู/ครผูู้สอน
จ านวน 10 คน 
- นร.นศ. ระดับ 
ปวช.3 จ านวน 100 
คน 
- นร.ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 
250 คน 
- สถานศึกษา            
จ านวน  8 แห่ง 
-สถานประกอบการ           
จ านวน  15 แห่ง 
 

 
1. วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ปัตตาน ี
2. โรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดปัตตาน ี
3.สถาน
ประกอบการ 

 
43,800 

 

   

รวมเงิน 43,800    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 43,800    
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12. รายละเอียดงบประมาณ .............43,800....................บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
    1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
 1.1.1  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 1.1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร  
    1.2  ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
 1.2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก  และพาหนะ 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง  - ครู (4 คน x 240 บ.)   
        - นักศึกษา (25 คน x 180 บ.) 
  ค่าพาหนะ   - ครู + นักเรียน (ไป-กลับ) 
               (29 คน x 300 บ.) 

 
 960 
4,500 

 
8,700 

 1.2.2  ค่าใช้สอยในการประชุม  
 1.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ  
 1.2.4  เงินรางวัล  
    1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
 1.3.1 วัสดุส านักงาน 8160 
 1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
 1.3.3 วัสดุการศึกษา  
 1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (ค่าไวนิล+แผ่นพับ) 13,800 
 1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
 1.3.6 อ่ืน ๆ....(โรตีกรอบ 24 ชุด x 320 บ.)  7,680 

 หมายเหตุ  : ถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ 

1. สุ่มประเมินความพึงพอใจ  
2. ท าการประเมินความพึงพอใจ 
3. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เครื่องมือ  :   แบบประเมิน/แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา :   ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ  

10 อุตสาหกรรมหลัก 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล  

   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    โทรศัพท์   073-333000 
   โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-789-8663 
   E-mail    .................................................. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                         กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศ 
                         กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....2,3.......ตัวบ่งช้ี .......2.6,3.3............ 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาก าลังงานระดับต้นและ

ระดับกลางให้ตรงตามความต้องการของภาคประกอบการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ การผลิต
สินค้าและบริการของประเทศและเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนคือหลักสูตรซึ่งในปัจจุบันการพัฒนา
หลักสูตรของการอาชีวศึกษาจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ ต้องพัฒนามาจากมาตรฐานสมรรถนะ หรือ 
มาตรฐานอาชีพ สอศ. จึงร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าก าลังงานไปใช้ทั้งรัฐและเอกชน
ด าเนินการพัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒวิชาชีพเพ่ือน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามความตอ้งการของสถานประกอบการแต่ละประเภท 

จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายในการจัดท าหลักสูตรในลักษณะ
ของการขับเคลื่อนจากความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ (Demand driven) ซึ่ง
องค์ประกอบหนึ่งของการจัดหลักสูตรนี้ คือต้องน าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ส าหรับข้อก าหนดส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือจะต้องน า
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพมาพัฒนาเป็นหลักสูตรจึงท าให้จ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพไทยขึ้นเพ่ือเป็นตัวก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพต่างๆ ขึ้นส าหรับน ามาพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อไป  
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 ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการด าเนินโครงการ “โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศเพ่ืออนาคต” เพ่ือสนับสนุนตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้ทุก
สถานศึกษาด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : 
Vocational Boot Camp)  ครั้งที่ 2 และสามรถเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาก าลังคน ก าลังงาน ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ การผลิต
สินค้าและบริการของประเทศที่ได้มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  4.1 เพื่อผลิตก าลังคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการทั้งรัฐและเอกชน  

4.2 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : 

Vocational Boot Camp) มีทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านวิชาชีพและพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้น  
6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างทักษะวิชาชีพ  ให้เกิดความก้าวหน้า และสามารถน าไปประยุกต์ให้

เกิดประโยชน์ได ้
6.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และบุคคลอื่นที่สนใจ 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านวิชาชีพและพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการรัฐและ

เอกชน และสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได ้
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตรๆ ละ 20 คน  ประกอบด้วย 
       - กลุ่ม First S-Curve    

จ านวน  2   หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ ผู้ เข้ าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นฐานสมรรถนะ 
( Education to Employment : Vocational Boot Camp) มี
ทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

เชิงเวลา มกราคม 2564 –  มิถุนายน 2565   
เชิงคา่ใช้จ่าย 75,300.-   
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   

นักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี และบุคคลอื่น 
ที่สนใจ 

 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

 
 

75,300.- 

- - - 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
     จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
(Education to Employment : Vocational Boot 
Camp) จ านวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตรๆ ละ 20 คน  
ประกอบด้วย 
   - กลุ่ม First S-Curve    จ านวน   2   หลักสูตร 

 
 

 
 
 

 
 
 

 - - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

- - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

- - - 

รวมเงิน 75,300.-    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 75,300.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ   75,300  บาท 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 64,800.- 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  

       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา 9,000.- 
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.- 
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................  
2. ครุภัณฑ์  
      2.1 รายการ.........................  
      2.2 รายการ.........................  
      2.3 รายการ.........................  
 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา :  มกราคม 2563 –  มิถุนายน 2564       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน    

    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล 
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     โทรศัพท์......-.......โทรสาร.......-........โทรศัพท์เคลื่อนที่........088-789-8663..................... 
    E-mail………………….................................... 

 2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.....2..........กลยุทธ์ที่.......1......... 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....3........ตัวบ่งช้ี ........3.3................ 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
การฝึกอาชีพให้ผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงมีประสบการณ์ตรงในการด าเนินงาน  ในบรรยากาศของการ
ด าเนินงานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขัน ต้องมีการรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลงาน  ตลอดจนการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน        
ส่วนบุคคล ด้านอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ สามารถน าความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพมาประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ    

    4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
  นักเรียน  นักศึกษาท่ียากจนสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคต  จ านวน   40 คน  
 
 6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  1. นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพในการท าธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน       
มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน 
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7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาทีต่้องการหารายได้ระหว่างเรียน   จ านวน  40  คน 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 -  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่ท าให้มีรายได้ระหว่างเรียน และ 
มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน  จ านวน  40  คน  
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนธุรกิจของตนเองได้ 
2. นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพในการท า
ธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

เชิงเวลา 8  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 56,250   บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
 
 
 

  

 
นักเรียน นักศึกษา
ที่มีความยากจน
และต้องการหา

รายได้ระหว่าเรียน 
จ านวน  40 คน 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

- - - 

56,250.- 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
     

 
 

  
 

 
 

- - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

- - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

    
 
 

- - - 

รวมเงิน    56,250.- 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    56,250.- 
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12. รายละเอียดงบประมาณ   56,250  บาท 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
               - ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ชั่วโมงละ 25 บาท 

 
56,250 

       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  

       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 เครื่องมือ :  แบบประเมินผลโครงการ 
 ระยะเวลา : มกราคม – กันยายน  2564       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : ประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต  สะแม 
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  โทรศัพท์   073-333000 
โทรสาร   073-336185    โทรศัพท์เคลื่อนที ่086-4809237 
E-mail    chapve@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 

 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาคุณธรรม 
 อ่ืน ๆ ......................................................................  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
  สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็น 
ตัวน าความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนสื่อการสอนต้อง
น าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดเวลา  พร้อมกับการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ 
เช่น การใช้ศูนย์การเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น ช่วยให้ครูผู้สอนตามจุดมุ่งหมายการเรียนการ
สอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียน ท าให้การสอนง่ายขึ้นและยังประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนมี 
เวลาท ากิจกรรมการเรียนมากขึ้น 

  จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ถึงประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มองเห็นถึง 
ความส าคัญของการสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็น สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จึงได้จัดโครงการประกวดสื่อการเรียนการ
สอนของครูขึ้น เพ่ือให้ครูได้แสดงผลงานทางวิชาการของครู ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและท าให้การ
จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันต่อไป 
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4.วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 - สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 1 รายวิชา/ครูผู้สอน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 มีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6.2 สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันต่อยุคดิจิทัล 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
 ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ครูมีทักษะในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 9.2 วิทยาลัยฯ มีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้
มาตรฐานและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน ได้รับการเพ่ิมทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
ครู สังกัดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

เชิงคุณภาพ -ครูผู้สอน มีสื่อเรียนการสอนออนไลน์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2563  
เชิงค่าใช้จ่าย - 15,000.- 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้: 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

 
 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี     

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

         

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

    
 
 

 

    

รวมเงิน 15,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  15,000.-  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 คา่จ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ  
1.3.1 วัสดุส านักงาน 5,000.- 
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.- 
1.3.3 วัสดุการศึกษา 5,000.- 
1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : ธันวาคม – เมษายน 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ 

ความต้องการในการพัฒนาประเท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนารนี  ดอเล๊าะ 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่   -           E-mail :  - 
 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  3   กลยุทธ์ที ่  2  
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   ประเด็น  2.3  
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ         
แนวปฏิบัติ  ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สถานศึกษาได้รับนโยบายในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตามที่วิทยาลัยฯได้มีความมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้   งานพัสดุมีความประสงค์จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม  แผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ      
พ.ศ.2563 เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงาน
พัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย หนังสือ แนวปฏิบัติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ/โครงการ/ แผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องของบุคลากรทางการศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน  1 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน  1 คน 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 บุคลากร มีการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เสริมสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 9.2 ยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรด้านการปฎิบัติงานพัสด ุ จ านวน  1 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฎิบัติงานพัสดุ ร้อยละ 100 
เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12  เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 96,000  บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - จัดหาเจ้าหนา้ที่งานพัสด/ุท าสัญญาจ้าง 

    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
จ านวน 1 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี     

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมจดัจ้างเจ้าหนา้ที่งานพัสดุ  ปีงบประมาณ 
2564 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

96,000.- 
 

  
 

 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขัน้ปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

        

รวมเงิน 96,000.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 96,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ    96,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
   1.1  ค่าตอบแทน (ระบุตัวคุณ)  
          1.1.1  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          1.1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร  
   1.2  ค่าใช้สอย (ระบุตัวคุณ)  
          1.2.1  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
          1.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000  บาท 
          1.2.4  เงินรางวัล  
          1.2.5  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
          1.2.6  ปรับปรุง  
   1.3  ค่าวัสดุ (ระบุตัวคุณ)  
          1.3.1  วัสดุส านักงาน  
          1.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์  
          1.3.3  วัสดุการศึกษา  
          1.3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
          1.3.5  วัสดุเชื้อเพลิง  
          1.3.6  อื่นๆ (ระบุ).........................................  
   2.  ครุภัณฑ์  
          2.1  รายการ.......................  
          2.2  รายการ.......................  
          2.3  รายการ.......................  
          2.4  รายการ.......................  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์  
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ     โทรศัพท์         073-333000 
    โทรสาร      073-336185                  โทรศัพท์เคลื่อนที่   065-429-5166 
    E-mail :      - 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.......1.....กลยุทธ์ที่.........3......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่......2......ตวับ่งชี้ ...3...... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล    

 เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ        
แนวปฏิบัติ ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สถานศึกษาได้รับ
นโยบายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ ที่มีปัญหาความไม่สงบ เพ่ือเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ความรู้สึก
ปลอดภัยของผู้เรียน พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 อัตรา เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัย และการจราจรภายในสถานศึกษาให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงท าหน้าที่สอดส่องดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัยฯ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ   
       4.1 เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพของการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวก ความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใน
และบริเวณรอบวิทยาลัยฯ 
  4.3 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยในวิทยาลัย แก่ผู้ปกครองและชุมชมบริเวณรอบวิทยาลัยฯ 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
จ านวน 3 คน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีบุคลากร เพียงพอแก่การดูแลรักษาความปลอดภัย
ภายใน และบริเวณรอบวิทยาลัยฯ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,360 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนบริเวณรอบข้างวิทยาลัย มีความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความ

ปลอดภัยภายในพ้ืนที่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
- บุคลาการท าหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

1,360 คน 
 

3 คน 
เชิงคุณภาพ พ้ืนที่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับการตรวจตราให้มี

ความปลอดภัย เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564        12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 324,000 
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10. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
√ 
√ 
√ 

   นักเรียน นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยภายในพ้ืนที่
บริเวณวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 
จ านวน 1,360 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
     - ประกาศจัดจา้ง ลูกจ้างเหมาบริการ ท าหน้าท่ี 
พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 คน ค่าจ้างคน
ละ 9,000 บาทต่อเดือน 
     - คัดเลือกผูส้มัคร 
     -ประกาศผลการจัดจ้าง 
 

 
√ 
 
 
√ 
√ 

    
 

   
324,000 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

 √ √      

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   √     

รวมเงิน    324,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    324,000 
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11.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ :  

- รายงานสรุปการด าเนินโครงการ และภาพถ่ายแสดงการท างานหรือส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้ภายใน
หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ  

 
 เครื่องมือ : .  

- แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลา :  ในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ระยะเวลา 12  เดือน     
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โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
..................................................... 

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษา 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  :  นายปรีชา  มณีรัตนโชต ิ
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์  073-333000 
    โทรสาร  073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-2291299 
    E-mail  :  peemaj@gmail.com 

2.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่    3      กลยุทธ์ที ่    2      . 
                          ยุทธศาสตรท์ี ่    4      กลยุทธ์ที ่    2      . 
                          ยุทธศาสตรท์ี ่    6      กลยุทธ์ที ่    1      . 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  - มาตรฐานที่............... ประเด็นที่........................... 

      - ด้านที่....................... ข้อก าหนด........................... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ฉบับแก้ไข
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาในปัจจุบัน หมวด 2 หน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 15 งานบุคลากร มีหน้าที่  
ตาม (3) จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา หมวด 3 บุคลากรในสถานศึกษา และการ
บริหารงาน ข้อ 42 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม (7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการสั่ง
สมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครู 
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ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยต้องเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้
การรับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 100 
ชั่วโมง  มีการพัฒนาตนเองโดยจัดท าแผนพัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  การ
พัฒนาวิชาชีพ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและการบริการ ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้ครูเกิดความความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. และ สอศ. ก าหนด 

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
 4.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 4.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 5.1 ครูสายงานการสอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
จ านวน 60 คน 
 5.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมงานวันส าคัญชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่างน้อย 9 
กิจกรรม 
 5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและการบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ชุด 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
ภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 6.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและการบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  กลุ่มเป้าหมาย :  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาต่างประเทศ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้เชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา 
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึด
มั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 9.3 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี บริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้งานหรือบริการอย่างเป็นระบบ 

 

10.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.  ครูสายงานการสอนผ่านการอบรม อย่างน้อย 4 หลักสูตร หลักสูตร 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพวงมาลาดอกไม้แห้งหรือดอกไม้สด 

ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 1.  ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการอาชีวศึกษา 

กิจกรรม 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม 

3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ
และการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ครอบคลุม ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้  
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11.  สรุปขั้นตอน/ วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/ วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน คร้ัง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/ อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    3 กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

ต.สะบารัง อ.เมือง 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1. หลักสูตรครุุพัฒนา 
          - ค่าตอบแทนวิทยากร  
          - ค่าเอกสาร 
          - ค่าวัสดุอุปกรณ ์
          - ค่าอาหาร 
          - ค่าที่พักวิทยากร 
          - ค่าเดินทาง (วิทยากร)         
       2. การใช้งานโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ 
       3. พัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์   
       4. พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ   
       5. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
    - กิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
       1. วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์) 
       2. วันท่ีระลึกพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มีนาคม) 
 
 
 
 
 

    3 กิจกรรม อ.เมือง จ.ปัตตาน ี  
173,000 
120,000 
25,200 
20,000 
35,700 
19,500 
9,600 
10,000 
1,000 
1,000 
1,000 
50,000 
13,800 

 
1,000 
1,000 
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ขั้นตอน/ วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน คร้ัง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/ อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

         3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน) 
        4. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 
เมษายน) 
       5. วันคล้ายวันสิ้นพระชนมพ์ลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 พฤษภาคม) 
       6. วันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  (18 กรกฎาคม) 
       7. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ฯ (1 3 ตุลาคม) 
       8. วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 
       9. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน)      
 10. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร               
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) 
  -  กิจกรรมจัดท าผังท าเนียบผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

อ.เมือง จ.ปัตตาน ี

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

2,000 
 

2,000 
1,000 

 

2,800 
 
 

15,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    3 กิจกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี
ต.สะบารัง อ.เมือง 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    3 กิจกรรม     

รวมเงิน 201,800     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 201,800    
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12.  การติดตามและการประเมินผล : 
 12.1 วิธีการ :  นิเทศ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน 
 12.2 เครื่องมือ :  สภาพตามจริง บันทึกข้อความ แบบสอบถาม แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 12.3 ระยะเวลา :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ :   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ) 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์ 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-5502524          E-mail :  ppattamaa@gmail.com 

 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  3   กลยุทธ์ที ่  2  
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   ประเด็น  2.3  
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ         
แนวปฏิบัติ  ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สถานศึกษาได้รับนโยบายในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีความมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้   งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ มีความประสงค์จ้างเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
แผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามระเบียบ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ/โครงการ/ แผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องของบุคลากรทางการศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
  จัดจ้างเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จ านวน  1  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 



210 
 

  

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน  1 คน 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 บุคลากร มีการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน เสริมสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 9.2 ยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรด้านการปฎิบัติงานวางแผนและงบประมาณ จ านวน  1 คน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฎิบัติงานวางแผน

และงบประมาณ 
ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12  เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 117,600  บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - จัดหาเจ้าหนา้ที่งานพัสด/ุท าสัญญาจ้าง 

    เจ้าหน้าที่งาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
จ านวน 1 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี     

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมจดัจ้างเจ้าหนา้ที่งานวางแผนและ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

117,600.- 
 

 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

        

รวมเงิน   117,600.-  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   117,600.-  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
 

   
   
 
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบรายจ่ายอื่น  
   1.2  ค่าใช้สอย (ระบุตัวคุณ)  
          1.2.1  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
          1.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ 
         (9,800 x 12 เดือน)  1  ปีงบประมาณ  

 
117,600  บาท 

          1.2.4  เงินรางวัล  
          1.2.5  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
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โครงการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนา ปีการศึกษา  2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. เหตุผลความจ าเป็น 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นขนมธรรมเนียม 
ประเพณีภาษาและวัฒนธรรม การนับถือศาสนาของประชาชน การประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต 
ที่แตกต่างกันการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจ าเป็นต้องมี
รูปแบบการจัดการศึกษาจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่  ซึ่งเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และวิถีชีวิตตามหลักศาสนา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจัดให้มี 
การเรียนการสอนมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักการของศาสนาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  

4. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีครูสอนศาสนา และวิทยากรพระมาให้ความรู้แก่นักเรียนในชั่วโมงคุณธรรม   
จ านวน  2  คน 

2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3  จ านวน 405 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 จ านวน  405  คน 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
      1.  สถานศึกษามีครูสอนศาสนาและวิทยากรพระให้ความรู้แก่นักเรียนชั่วโมงคุณธรรม                                         
           จ านวน  2  คน   คน 
 2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 จ านวน 405  คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติ
ปฏิบัติตามหลักของศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของศาสนาสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
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7. กิจกรรม – วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน 
ไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 

จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

ด าเนินการในพื้นที่ () 
หมวดเงิน 

(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ส่วนกลาง ภูมิภาค 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ติดต่อประสานงานวิทยากรสอน
ศาสนา 

    สถานศึกษามีครู
สอนศาสนาและ
พระวิทยากรมา
ให้ความรู้แก่

นักเรียน 
นักศึกษาใน

ชั่วโมงคุณธรรม 
จ านวน 2 คน 

      

2.) จัดท าโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ด าเนินงาน 

    แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

      

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน     นักเรียน 
นักศึกษา

ระดับชั้นปวช. 
1-3 จ านวน 
405 คน 

      

4) รายงานและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

    สรุปรายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 84,000    
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563  และภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2564 
9. งบประมาณ ............84,000..........บาท 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1.งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
      1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  (ค่าจ้างครูสอนศาสนาอิสลามและ 
                                           พระวิทยากร  จ านวน  2 คน) 

84,000.- 

10. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 ปวช. 2 และปวช. 3  จ านวน  405  คน ได้รับการปลูกฝัง
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการของศาสนาได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคลากรประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรม
อาหาร 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข 
    ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-4904901    E-mail : thongsuk433@gmail.com 
 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่  3   กลยุทธ์ที ่  2  
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   ประเด็น  2.3  
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง 

 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอน    
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยมีนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งหมด 150 คน มีจ านวน 5 ระดับชั้น แบ่งเป็นออกเป็น 8 ห้องเรียน มีข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับภาระงานของภาควิชาฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน    
ด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแลผู้เรียน และภาระงานตามนโยบายการศึกษา จึงจัดท าโครงการจ้าง
เหมาบริการบุคลากรประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือจัดจ้างบุคลากร   
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพอาหาร อันจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือจัดจ้างบุคลากรส าหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ/โครงการ/ แผนงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
  จ้างเหมาบริการ บุคลากรประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน  1 คน 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  จ้างเหมาบุคลากรประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน  การดูแลผู้เรียน  และงานอื่นๆตามภารกิจ/ โครงการ/ แผนงานของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี จ านวน  1 คน 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 วิทยาลัยฯมีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ/โครงการ/ แผนงานของสถานศึกษา 
 9.2 ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร 
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรด้านการปฏิบัติงานประจ าภาควิชาอาหารและโภชนาการฯ จ านวน  1 คน 
เชิงคุณภาพ ภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหารมีบุคลากรที่มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12  เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 189,600  บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - จัดหาบุคลากรประจ าภาควิชาอาหารฯ/ท าสญัญา
จ้าง 

    บุคลากรประจ า
ภาควิชาอาหารฯ 
จ านวน 1 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี     

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมจดัจ้างบุคลากรประจ าภาควิชาอาหารฯ  
ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

189,600.- 
 

 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

        

รวมเงิน   189,600.-  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   189,600.-  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ     : ประเมินความพึงพอใจ  
 เครื่องมือ  : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
   1.1  ค่าตอบแทน (ระบุตัวคุณ)  
          1.1.1  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          1.1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร  
   1.2  ค่าใช้สอย (ระบุตัวคุณ)  
          1.2.1  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
          1.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ 189,600 บาท 
          1.2.4  เงินรางวัล  
          1.2.5  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
          1.2.6  ปรับปรุง  



224 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : ……………โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลของสถานศึกษา…………………. 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ....................นางสุนันทา  แก้วศรี......................... 
    ต าแหน่ง.............หวัหน้างานทะเบียน............................โทรศัพท์.................. ................................................ 
    โทรสาร...........................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........0864915219..... .............. 
    E-mail………kruta1002@gmail.com………………………………………………………………………………………….….. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.......4............กลยุทธ์ที่....2.......... 
                          ยุทธศาสตรท์ี่......................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....1..........ตัวบ่งช้ี .....1.1,1.2........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
   ตามที่ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาได้ให้สถานศึกษาจัดท า

ฐานข้อมูลรายบุคคลของสถานศึกษา เพ่ือรายงานข้อมูลรายบุคคลในแต่ละงวดทุกปีงบประมาณนั้น งานทะเบียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตาน ีรับผดิชอบในการส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล เพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายหวัให้กับนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ให้เกิดประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ   
           4.1 เพ่ือการรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลในแต่ละงวด ทุกปีงบประมาณได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
          4.2 เพ่ือวิทยาลัยฯ สามารถจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
5. ผลผลิตโครงการ (Output)   

5.1 เชิงปริมาณ  : รายงานจ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ แต่ละงวด แต่ละปีงบประมาณ ได้ 
จ านวน 1,180 คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ :  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณรายหัวมาพัฒนาในการเรียน การสอนนักเรียน นักศึกษาให้
เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
      6.1 มีการรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษารายบุคคลได้ครบถ้วนถูกต้อง 
      6.2 วิทยาลัยฯ มีงบประมารรายหัวมาพัฒนาการเรียน การสอนนักเรียน นักศึกษาให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาท้ังวิทยาลัยฯ 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ :  
 9.1  มีการส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลให้กับส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ครบถ้วนถูกต้อง ทันตามก าหนด 
 9.2  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียน นักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1,180 คน 
เชิงคุณภาพ - จัดท าข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้งาน std2018 ออนไลน์ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย มีวัสดุ  5,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

/     
 
 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปัตตานี 
จ านวน 1,180 คน 

 
 
 

งานทะเบียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - จัดท าข้อมูลรายบุคคลประจ างวด ประจ าปี
งบประมาณ 
    - รายงานข้อมูลรายบุคคล ให้กับส านักนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

 
/ 
 
/ 

   
 

  5,000 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
/ 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
/ 

    

รวมเงิน    5,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    5,000 
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12. รายละเอียดงบประมาณ ...........5,000.............บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 5,000 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................  
2. ครุภัณฑ ์  
      2.1 รายการ.........................  
      2.2 รายการ.........................  
      2.3 รายการ.........................  
 
 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 เครื่องมือ : แบบ กง. 
 ระยะเวลา : เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน นักศกึษา เข้าใหม่ในการเรียนสายอาชีพ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล .............นางศิริวรรณ...เพ็งสง.........................................................................  
ต าแหน่ง............ครูวิทยฐานะครูช านาญการ...................โทรศัพท์........073-333000................................. 
โทรสาร.................073-336185..................................โทรศพัท์เคลื่อนที่.........063-6190969....................  
E-mail…………………..…siriwan4232@gmail.com…………………………………………………………………….….. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่........2.......กลยุทธ์ท่ี.........1....... 
  ยุทธศาสตร์ที่........6........กลยุทธ์ท่ี........1............ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......2.........ประเด็น ............2.2............... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 หลักการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั่วทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าวิชาชีพ โดยการบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านความซื่อสัตย์สุจริต และทนไม่ได้เมื่อได้เห็นการกระท าที่เป็นการทุจริต 
การละเมิดสิทธิ การไม่เคารพกฎระเบียบ  การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นวิทยาลยัฯ จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการช่วย
ให้นักศึกษาเกิดความพร้อมที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ความเป็นอยู่และการเรียนสายวิชาชีพ พร้อม
ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ครูผู้สอนและวิชาชีพในอนาคตต่อไป และช่วยกันสร้าง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่  ได้รับรู้กฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษา และน าไปประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ปรับตัวและเกิดความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ 

2.  เพื่อสร้างความม่ันใจ และให้มีเจตคติท่ีดีงามต่อครู อาจารย์ และสถานศึกษา 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนในวิชาชีพ  

พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนใน
สังคม 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  แยกออกเป็น 2 ระดับ ระดับชั้น 
ปวช. 150 คน และระดับชั้น ปวส. 400 คน รวม 550 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจ รับทราบกฎระเบียบและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสถานศึกษาใหม่ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีเจตคติท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนในสังคม 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา เข้าใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 550 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ รับทราบกฎระเบียบข้อปฏิบัติของสถานศึกษาและน าไปประพฤติกรรมปฏิบัติ
ถูกต้อง 

9.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนในสายอาชีพ  
พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  แยกออกเป็น  2 ระดับ  
ระดับชั้น ปวช. 150 คน  และระดับชั้น ปวส. 400 คน    

550  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีความเข้าใจ รับทราบกฎระเบียบและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสถานศึกษาใหม่  นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนสายอาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดี
ต่อครู อาจารย์  และสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา ไตรมาส 3 (รูปแบบกิจกรรม 2 วัน เวลา 08.30 - 16.30  น.)  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 22,400  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

   
 
 
 

 
 

นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 550 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี 22,400 

- - - 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน นักศึกษา
เข้าใหม่ในการเรียนสายอาชีพ 

 
 

 
 

 
 

- - - 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
  
 

- - - 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

  
 

 
 
 

- - - 

รวมเงิน 22,400 - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 22,400 - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ      22,400  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 12 ชั่วโมง x 2 คน) 14,400 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 5,000 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 วัสดุใช้สอย  

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินรายงานสรุปกิจกรรม 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม. 
 ระยะเวลา : 2  วัน 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ..................นางศิริวรรณ   เพ็งสง.............................................................  
ต าแหน่ง..............................ครู..คศ.2.........................โทรศัพท์............073-333000............................. 
โทรสาร..............073-336185....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....063-6190969.................... 
E-mail…………… siriwan4232@gmail.com..……………………………………………………………………….….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.......2.........กลยุทธ์ที่.......1......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่......2.........ประเด็น .........2.2.......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศกึษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human Resource Development : HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร (Organizational change and development) ให้ทันต่อโลกภายนอก มนุษย์หรือ
บุคลากรถือเป็นส่วนส าคัญ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และ
พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ รวมไปถึง
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ได้เล็งเห็นความ 
ส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน 
โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ 
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4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น า มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก 
มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบสูง  

4.3 เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้สร้างสัมพันธ์กันระหว่างในองค์กร โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ จ านวน  24  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะกรรมการด าเนินงานฯ เกิดการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ  มีความเป็นผู้น ามากยิ่งขึ้น 
มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งเกิดการ 
เชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นผู้น า มีการจัดการเรียนรู้ 
มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบสูง อีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์
กันระหว่างในองค์กร โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ 24  คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ 

- 

เชิงเวลา ไตรมาสที่ 3 - 4 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้   34,240  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan)   

งานกิจกรรม 
นักเรียน 
นักศึกษา 

    

ครู เจ้าหน้าท่ี  
และคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การ

นักวิชาชีพฯ 
จ านวน  24  คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช และ
วิทยาลัยเทคนิคสตลู 

    
    - ประชุมชี้แจง /        
    - แต่งตั้งคณะท างาน /        
    - วางแผนการด าเนินงาน  / /      
2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)         
    - ทัศนศึกษาและดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
และวิทยาลัยเทคนิคสตลู 

   / 
34,240 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)            
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน    /     
4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act)             
    - รายงานผลการด าเนินงาน    /     
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง    /     

รวมเงิน 34,240 - - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 34,240 - - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ    34,240    บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง [(14 คน x 240 บาท) + (12 คน x 180 บาท)] x 2 วัน 11,040 
- ค่าท่ีพัก [(14 คน x 600 บาท) + (12 คน x 400 บาท)] x 1 คืน 13,200 

       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(    
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุการศึกษา  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 
       1.3.4 วัสดุเชื้อเพลิง 8,000 
       1.3.5 วัสดุใช้สอย 1,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ:...โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและสถานประกอบการ... 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………....นางสาวสุมาลี   บุญรังษี……………………………………..…………..…………………..…… 
ต าแหน่ง.................คร.ู.คศ..2...................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.......073-333000....................โทรสาร........073-336185...........โทรศัพท์เคลื่อนที่……086-2878814....…… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….… 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.......4.........กลยุทธ์ที่.......1......... 
                          ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.......2........ประเด็น ......2.3......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ผลิตนักเรียนนักศึกษา
เพ่ือสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพของงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการศึกษาการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องจัดท าโดยด าเนินการติดตามผลภาวการณ์มีงานท า และการศึกษา
ต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานแนะแนวฯ จึงได้จัดท าโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา มีการ
ส ารวจความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงานหรือผู้รับบริการเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพทางด้าน
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงใช้ในงานต่อไป รวมทั้งมีการจัดบริการแนะแนวสัญจร เป็น
กิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ข้อมูลทางการศึกษาด้านวิชาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาและเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ือสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือส ารวจภาวการณ์มีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.2 เพ่ือจัดท าสถิติการมีงานท า และการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.3 เพ่ือบริการจัดหางานให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 
4.4 เพ่ือน าข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการแนะแนวนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป 
4.5  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักเรียนนักศึกษา 
4.6  เพื่อส ารวจสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างาน 
4.7  เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงงานในโอกาสต่อไป 
4.8  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพ 
4.9  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษาในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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5. ผลผลิตโครงการ(output) : 
5.1  ทราบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและศึกษาต่อ 
5.2  ทราบข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
5.3  ทราบข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียน 

นักศึกษาในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

6. ผลลัพธ์โครงการ(outcome):  
ส ารวจภาวการณ์มีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดท าสถิติการมีงานท า การศึกษาต่อของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา บริการจัดหางานให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงานเพ่ือน าข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จทางการศึกษามา
ใช้ประโยชน์ในการแนะแนวนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาด้านสายอาชีพ 

7.กลุ่มเป้าหมาย : 
7.1  สถานศึกษามีนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจ านวน 500 คนฝึกทักษะวิชาชีพอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ 
7.2  สถานประกอบการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
7.3  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี,  โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
9.1  นักเรียนมัธยมศึกษา ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพ 
9.2  ครูแนะแนว ผู้ปกครองและผู้น าชุมชนโรงเรียนมัธยมศึกษาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเรียน 
9.3  นักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเพ่ิมข้ึน 
9.4  ทราบข้อมูลการมีงานท า ศึกษาต่อ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อมูลความพึงพอใจ 
9.5  ทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เพ่ือน ามาพัฒนา

ปรับปรุงต่อไป 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ:  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมัธยมศึกษา ผู้สนใจเรียนสายอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
สถานศกึษามีผู้ส าเร็จการศึกษาและได้เข้าท างานในสถานประกอบการ 

400 คน 

เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนสามารถน าวิชาชีพไปประกอบอาชีพเสริมได้ 
2.  นักเรียนเห็นคุณค่าและสนใจเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
3. ท าให้ทราบข้อมูลจากสถานประกอบการ สถานศึกษา ของนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาไปแล้วมีงานท า เพ่ือน ามาพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพต่อไป 

คนละ 1 อาชีพ 

เชิงเวลา ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 72,450 บาท บาท 
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11. ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินท่ีใช้ 

 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส  () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

   

 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   - กิจกรรมความร่วมมือส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพ     

  
 

 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ  
 ตอนปลาย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

2. สถานศึกษาที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
3. สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษา 

 เข้าท างาน 

5,000 
   

   - กิจกรรมสอนอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม ผู้ปกครอง
ผู้น าชุมชนและประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี    

 
- 

   

   - แนะแนวศึกษาต่อ     59,450    
   - กิจกรรม Road Show     3,000    
   - กิจกรรม Open House     5,000    
   - กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา     -    
   - กิจกรรมความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน

และผู้รับบริการ 
 
  

 
- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

     

รวมเงิน 72,450    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 72,450    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 72,450 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างท านาฬิกาท่ีระลึก 30 เรือน x 800 
บาท) 

4,000 

       1.2.4 เงินรางวัล  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุการศึกษา  
       1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 55,450 
       1.3.3 วัสดุใช้สอย 13,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจ 

 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ..............นางสาวสุมาลี  บุญรังษี....................................................... ......... 
ต าแหน่ง...............................ครู..คศ.2.............................โทรศัพท์.........073-333000............................. 
โทรสาร............073-336185..........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........086-2878814............ 
E-mail…………………………………………………………..……………………………………………………….……………….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่......4.........กลยุทธ์ท่ี.........1....... 
  ยุทธศาสตร์ที่.......5.........กลยุทธ์ท่ี........1........ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี...............ประเด็น ........................... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใหม่  ขาดความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ ครู สถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ซึ่งการปฐมนิเทศจะเป็นการท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ให้ชัดเจน  เพ่ือเกิดความมั่นใจมีเจตคติที่ดีงามต่อครู 
และเป็นผลดีต่อการเล่าเรียนต่อไปจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัว
พร้อมออกไปสู่โลกการท างาน หรือแม้กระท่ังการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาต่อส าหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษา
จ าเป็นต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  ความช านาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญซึ่งจะให้ความรู้  แนะแนวทาง  และให้โอกาสแก่นักเรียน
นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่นักเรียนนักศึกษา  จะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  เพ่ือศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จึงได้จัดกิจกรรมอ าลา
สถานศึกษาแห่งนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่า  เพ่ือให้นักศึกษา
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต  รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
  4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้กฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษาน าไปประพฤติได้อย่างถูกต้อง  
  4.2 เพ่ือสร้างความคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมใหม่ เกิดความภูมิใจประทับใจในสถานศึกษาครู  
  4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

4.4 เพ่ืออบรมให้นักเรียนนักศึกษา รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของสังคม 
 4.5 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
  5.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่  550 คน  
  5.2 นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 450 คน 

5.3  ครู 60 คน  บุคลากรทางการศึกษา 10 คน   

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
6.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  และสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหม่ 
6.2 นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคมและได้รับความรู้ก่อนจะ

ส าเร็จการศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย :   
 7.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่  550  คน และครู 60 คน  บุคลากรทางการศึกษา 10 คน   

7.2 นักเรียนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 450 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : โครงการ (Outcome) : 
นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  และสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหม่และนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้พัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับและ
ต้องการของสังคมและได้รับความรู้ก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรยีน นักศึกษาใหม่  550  คน และครู 60 คน  บุคลากรทางการศึกษา 10 คน 
2.นักเรียนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 450 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหม่และนักเรียนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาได้พัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคมและได้รับความรู้
ก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

 

เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2 - 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  30,200  บาท บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
- ประชุมชี้แจง 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 


 
 

 

1. นักเรียนนักศึกษาใหม่ 
550  คน  ครู 60 คน  
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 10 คน 
2.นักเรียนนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา 450 คน 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
- กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่
- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4,000 

26,200 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

  
 
 

 
 
 

     

รวมเงิน 30,200    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,200    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 30,200 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 2 ชั่วโมง) 1,200 
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ 20,000 
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 2,500 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุใช้สอย 6,500 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา : ไตรมาสที่ 2 - 3       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศันสนีย์  มะมิง 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
    โทรศัพท ์073-333000  โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3453083  
    E-mail: sansanee9476@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่....2.......กลยุทธ์ท่ี.....1........ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่..............กลยุทธ์ที่............... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี....2......ตัวบ่งช้ี .......2.4........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ในโครงการ  

(Fix it Center) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือบรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข     
ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในการให้ค าแนะน าการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ         
และเครื่องใช้ในครัวเรือน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้            
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลอดจนด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและ
บทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่าง
ชุมชน รวมทั้งการเสริม สร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชน 
ร่วมกับสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

 นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะเป็นการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

4.1 ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและทักษะ ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัย
พ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือน ให้เต็มความสามารถ
และสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร นับเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และ
เพ่ิมพูนค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
          4.4 เพ่ิมการจ้างงานแก่นักศึกษาสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง รวมทั้ง
สร้างงานแก่ช่างท้องถิ่นท่ีผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
          4.5 สร้างฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือน ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน 
          4.6 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์ มี
สมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย 
          4.7 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้น จัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคของที่
จ าเป็น อาหารกล่อง และน้ าด่ืม 

5. ผลผลิตโครงการ (Output)  
เขตพ้ืนที่ด าเนินงาน คือ จ านวน 2 ศูนย์ 3 ภารกิจ  และ 2 กิจกรรม  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   

  
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

 -  ลดรายจ่ายของประชาชน 
           - จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายในและนอกภาคเกษตรตามกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการจากศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา 
 - จ านวนกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - ผู้ได้รับผลกระทบสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลังจากประสบอุทกภัย 
 - จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
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7. กลุ่มเป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1) คร ู 50  - จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายในลันอก
เกษตรตามกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการจาก
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา 

- จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานศูนย์ 

2) บุคลากรทางการศึกษา 20  

3) นักศึกษา 50  

4) ชุมชน/หน่วยงานอื่น  คน 2 แห่ง 

5) อ่ืนๆ 500  

 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง และองค์การบริหารส่วนต าบลกะมิยอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย          

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
- จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายในและนอกภาคเกษตรตามกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการจากศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา 
  - จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานศูนย์ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เขตพ้ืนที่ด าเนินงาน คือ จ านวน 2 ศูนย์ 3 ภารกิจ  และ 2 กิจกรรม  

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  จ านวนผู้รับบริการ 500  คน  
คน 

เชิงคุณภาพ 1. ประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตรได้รับความรู้ในการดูแลรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง 
2. ประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
3. ชุมชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตในอย่างเต็มความสามารถและสมรรถนะเครื่องมือ
เครื่องจักรการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และเพ่ิมพูนค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
4.มีฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนได้แก่ เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน 
5. มีแหล่งปฏิบัติงานจริงแก่นักเรียน และนักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ สมรรถนะและความพร้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย-  ลดรายจ่ายแก่ประชาชนทั้ง 

ร้อยละ 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ บาท 
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10. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซอ่มสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นท่ีด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4   
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
จ านวน 400 คน 
จ านวน 60 คน 
จ านวน 4 กลุ่ม 
จ านวน 500 คน 
จ านวน 40 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นท่ีอ าเภอยะรัง และ

อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

 
1,000 

 

   

2) ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการในพื้นท่ีในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ศูนย์ 3 
ภารกิจ จ านวนผู้รับบริการ 230 คน ประกอบด้วย  
1. ภารกิจบริการซ่อม (200 คน x 2 ศูนย์)  
2. ภารกิจบริการสร้าง (30 คน x 2 ศูนย์) 
3. ภารกิจบริการพัฒนา   
4. กิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
5. ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 40 คน x 240 บาท x 6 วัน = 57,600   
6. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (6วัน x 420บาท) 
6. ค่าประชาสัมพันธ์ 
7. ค่าวัสดุส านักงาน 
8. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

160,000 
25,000 
20,000 
80,000 
57,600 
63,000 
7,000 
20,000 
16,400 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

 
 

   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

 
 
 

   

รวมเงิน 450,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 450,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 450,000 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน 450,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (6วัน x 420บาท) 63,000 
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (40คน x 240บาทx 6วัน) 57,600 
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,000 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
1.2.4 เงินรางวัล  
1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
1.2.6 ปรับปรุง  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
1.3.1 วัสดุส านักงาน 20,000 
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
1.3.3 วัสดุการศึกษา  
1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000 
1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง 16,400 
1.3.6 อื่นๆ (ระบุ) 

1.3.6.1 ภารกิจบริการซ่อม (200คน X 2 ศูนย์) 
1.3.6.2 ภารกิจบริการสร้าง ( 30คน x 2 ศูนย์) 
1.3.6.3 ภารกิจบริการพัฒนา (Top-up) 
1.3.6.4 กิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 
160,000 
21,400 
16,400 
80,000 

2. ครุภัณฑ์   
2.1 รายการ............  
2.2 รายการ............  
2.3 รายการ............  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
11.1 ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 11.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 วิธีการ : บริการซ่อม สร้าง และพัฒนาอาชีพ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : เสาร์ – อาทิตย์ 3 สัปดาห์/ 1 ศูนย์บริการ     
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการการจัดการอาชีวะเพื่อสตรี 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศันสนีย์  มะมิง 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
    โทรศัพท ์073-333000  โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3453083  
     E-mail: sansanee9476@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่....1.......กลยุทธ์ท่ี.....3........ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่..............กลยุทธ์ที่............... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี....4......ตัวบ่งช้ี .......4.3........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ด้วยสภาพปัจจุบันพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานและมีรายได้น้อย
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสตรี ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านว่างงาน  หน่วยงานของรัฐพยายามสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีในแต่ละอาชีพที่ถนัดและสนใจเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้
กลุ่มสตรีผู้ที่สนใจได้มีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและสามารถน าความรู้ไปปรับปรุงฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถพัฒนาไป
เป็นอาชีพหลักในการด ารงชีวิตต่อไป   

ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้เล็งเห็นถึง โครงการการจัดอาชีวะเพ่ือสตรี เพ่ือให้สตรีที่ว่างงาน 
รายได้น้อย ได้ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปเป็นรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
4.1 เพ่ือสร้างโอกาสทางการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงวัยที่ว่างงาน รายได้น้อย 

 4.2 เพ่ือฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับกลุ่มสตรีให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ 
แก้ปัญหาความยากจนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชน 
 4.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 1 หลักสูตร จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : กลุ่มสตรีได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้น าไป
ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู .....2.... คน บุคลากรทางการศึกษา .....2... คน นักเรียน นักศึกษา  ......5..... คน 
ชุมชน/ หน่วยงานอื่น .....1.... แห่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 20 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
- ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให้กับตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบรัว  

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1) ครู .....2.... คน 

2) บุคลากรทางการศึกษา .....2... คน 
3) นักเรียน นักศึกษา  ......5..... คน 
4) ชุมชน/ หน่วยงานอื่น ....1.... แห่ง 
5) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 20 คน 

 

เชิงคุณภาพ กลุ่มสตรีได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้น าไป
ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  
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11. สรุปขัน้ตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส () เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
ฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี  
จ านวน 1 กลุ่ม 
 20  คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

พื้นที่ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการสอนหลักสูตรการท าผ้ามัดย้อม 
และโปรยทาน ให้กับกลุม่สตรี และผู้สูงวัย 

- ค่าตอบวิทยากร 
- ค่าวัสดฝุึกอาชีพ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดสุ านักงาน 
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

 
 

  
 

  
 
 

4,500 
10,000 
5,000 
6,300 
4,200 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

    

รวมเงิน 30,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 30,000    
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12. งบประมาณ  ......... 30,000 บาท ............ 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
3. งบด าเนินงาน 30,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500 
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 4,200 

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 5,000 
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
1.3.1 วัสดุส านักงาน 6,300 
1.3.2 วัสดุฝึกอาชีพ 10,000 

4. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

5. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  
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11.  การติดตามและประเมินผล : 
11.1 ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 11.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 วิธีการ : บริการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : จ านวน 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตร       
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศันสนีย์  มะมิง 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
    โทรศัพท ์073-333000  โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3453083  
    E-mail: sansanee9476@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่....2.......กลยุทธ์ที่.....1........ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่..............กลยุทธ์ที่............... 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี....4......ตัวบ่งช้ี .......4.3........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนทศและก าลังคนอาชีวศึกษา  ได้จัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ 
ดิจิทอลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ในพ้ืนที่ชุมชน เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ศาสนสถาน  และสถานที่ส่วนกลางของ
ชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ตลอดจนการดูแล  ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพ้ืนที่ อ าเภอยะรัง และอ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 3 ศูนย์ เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชน และระหว่างชุมชน สร้าง
ผู้ช านาญการในชุมชนให้มีความรู้ในการช่วยดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอด และสามารถดูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นแนวทางการพ่ึงตนเองและความยั่งยืน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
4.1 ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.2 แนะน า การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ 
4.4 เพ่ิมการจ้างงานแก่นักศึกษาสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) เขตพ้ืนที่ด าเนินงาน คือ อ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
-  ลดรายจ่ายในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  สร้างผู้ช านาญการในชุมชนในการซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  จ านวนกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ  

 - จ านวนนักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโครงการฯ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู .....7.... คน บุคลากรทางการศึกษา .....3... คน นักเรียน นักศึกษา  ......10..... คน 
หน่วยงานอื่น ....3.... หน่วย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ารับการดูแลรักษา  จ านวน 30 เครื่อง 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
  - ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ ได้สะดวก 
  - นักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานศูนย์ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เขตพ้ืนที่ด าเนินงาน คือ จ านวน 3 ศูนย์  

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  30  เครื่อง 
 

เชิงคุณภาพ 1. ประชาชนในพื้นได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
2. ประชาชนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
3. ชุมชน และครัวเรือน มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
4. มีแหล่งปฏิบัติงานจริงแก่นักเรียน และนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ สมรรถนะและความพร้อม เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย 

 

เชิงเวลา มกราคม  – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  
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11. สรุปขัน้ตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
บริการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 
 30 เครื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่อ าเภอยะรัง และอ าเภอ
เมือง 

จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการในพื้นที่ในอ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี   จ านวน 3 ศูนย์ จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์  30 เครื่องประกอบด้วย  
1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT ชุมชน 
2. จัดหาวัสดซุ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

42,000 
 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

-    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 

    

รวมเงิน 42,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 42,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ ........ 42,000 บาท ............ 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
6. งบด าเนินงาน 42,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 4,200 

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (240บาทx5คนx3วัน) 3,600 
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
1.3.1 วัสดุส านักงาน 14,000 
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,200 

7. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

8. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
8.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  

9. งบอุดหนุน (ระบุตัวคูณ)  
4.1 รายการ............  
4.2 รายการ............  
4.3 รายการ............  

10. งบบุคลากร (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
5.2 รายการ............  
5.3 รายการ............  
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
11.1 ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 11.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 วิธีการ : ส ารวจ ตรวจเช็ค ซอ่ม และดูแลรักษา 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : มกราคม – กันยายน 2564       
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ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
................................................ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย  
ผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ) 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
  จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2547 มีผลท าให้กลุ่มแม่บ้านสตรี และ
เยาวชนได้รับผลกระทบทางด้านครอบครัวและจิตใจ ซึ่งสูญเสียผู้น าครอบครัวที่เป็นก าลังหลักส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัว และส่งค่าเลี้ยงดูให้บุตรได้ศึกษาเล่าเรียน มีอาชีพมีความรู้เพ่ือหาเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวในอนาคต และเป็นคนดีของสังคม 
  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดฝึกอาชีพ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย ผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ) เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศให้เห็นความส าคัญ
ของการ ฝึกอบรม งานอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมสามารถน าความรู้  ไปประกอบอาชีพได้   วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย ผู้ต้องขัง 
และเยาวชนในสถานพินิจ) 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  เพ่ือฝึกอบรมด้านวิชาชีพอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรี ผู้ต้องขัง         
และเยาวชนในสถานพินิจ) ให้มีความรู้  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  สามารถน าความรู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้ 

4. เป้าหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรการท ากระเป๋าสาน จ านวน 20 คน  หลักสูตร
การท าขนมและเบเกอร์รี่ จ านวน 20 คน  

  เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

  ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย ผู้ต้องขัง และเยาวชนใน
สถานพินิจ) จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มสตรีหม้ายต าบลยะรัง และกลุ่มสตรีหม้ายต าบลบานา 
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
- หลักสูตรการท ากระเป๋าสาน 
- หลักสูตรการท าขนมและเบเกอร์รี่ 

 
20 คน 
20 คน 

เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง 

- เพ่ิมทักษะอาชีพในการพัฒนาอาชีพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช่จ่าย 40,000  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย  ผู้ต้องขัง และเยาวชนใน 
สถานพินิจ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงา
น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อ่ืน 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

  

เยาวชนสันติสุข กลุ่ม
สตรี เยาวชนในสถาน

พินิจ ผู้ต้องขัง 

อ าเภอยะรัง และ 
อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2 อาชีพ 
    - หลักสูตรการท ายาหม่องสมุนไพร 
    - หลักสูตรการท าขนมและเบกอร์รี่ 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนธุรการ 
ค่าวัสดุ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
4,200 

26,800 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

   

รวมเงิน 40,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000    
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร 
9. งบประมาณ  ......... 40,000 บาท ............ 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
11. งบด าเนินงาน 40,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 4,200 

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ) 26,800 
1.3.1 วัสดุส านักงาน  
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

12. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

13. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
13.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  

14. งบอุดหนุน (ระบุตัวคูณ)  
4.1 รายการ............  
4.2 รายการ............  
4.4 รายการ............  

15. งบบุคลากร (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
5.2 รายการ............  
5.3 รายการ............  
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10. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่อ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  ประชาชนทั่วไปมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
 12.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะ น าความรู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานท า 
 12.3  ประชาชนในเขตพัฒนาการพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน 

12.4  เยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรีหม้าย เยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง ได้รับการฝึกอาชีพ สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
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ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
................................................ 

2. ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
  ตามท่ีนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายตัวแทนอาชีวศึกษาระดับ
ต าบล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานกับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา เพ่ือสนับสนุนงานด้านมวลชน
สัมพันธ์ และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมผู้เรียน เข้าศึกษาต่อสายอาชีพต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ 
  2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษา กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ : เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 10 ต าบล จ านวน 10 คน 

  เชิงคุณภาพ :  

1. นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น   
2. สร้างเครือข่ายสนับสนุนการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
3. เข้าถึงพ้ืนที่ห่างไกลได้มากขึ้น 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
  เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล เขตอ าเภอยะรัง ได้แก่ ต าบลยะรัง ต าบลปิตุมูดี ต าบลสะดาวา  ต าบลวัด  
ต าบลสะนอ  และเขตอ าเภอเมือง  ได้แก่ ต าบลตะลุโบะ ต าบลปะกาฮะรัง ต าบลบานา ต าบลปูยุด 
ต าบลกะมิยอ 

6. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่อ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพ 
 12.2  เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล เขตอ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อร่วมกับผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าศาสนา เพื่อสนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
 12.3  นักเรียน เข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
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9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล เขตอ าเภอยะรัง  
และเขตอ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 

5 คน 
5 คน 

เชิงคุณภาพ เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ได้ประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ เพ่ือ
แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพให้มากขึ้น  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช่จ่าย 100,000  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อ่ืน 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

เครือข่ายต าบล 10 
ต าบล ภายในอ าเภอ  

ยะรัง และอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

 

 
 
 
 
 

อ าเภอยะรัง และ 
อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เครือข่ายต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
ประชาสัมพันธ์แนะแนวนักเรียน ศึกษาต่อสาย
อาชีพ (10,000บาทX10 คน) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 รวมเงิน 100,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    
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12. งบประมาณ  ......... 100,000 บาท ............ 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

16. งบด าเนินงาน 100,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)(10,000 บาท x 10 คน) 100,000 

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
1.3.1 วัสดุส านักงาน  
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

17. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

18. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
18.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  

19. งบอุดหนุน (ระบุตัวคูณ)  
4.1 รายการ............  
4.2 รายการ............  
4.5 รายการ............  

20. งบบุคลากร (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
5.2 รายการ............  
5.3 รายการ............  
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13. การติดตามและประเมินผล : 
11.1 ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 11.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 วิธีการ : บริการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : จ านวน 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตร 
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ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
................................................ 

3. ชื่อโครงการ : จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
  ตามที่นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ทางด้าน
วิชาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ในรายวิชาพ้ืนฐาน -ยังไม่เล็งเห็นคุณค่าของการเรียนในสายวิชาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับขาดความไม่แน่ใจใน
ความต้องการของตนเองที่จะประกอบอาชีพในอนาคต ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้จัดท าโครงการ
แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาละ 20 คน เพื่อสร้างความรู้
มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีงานท าต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  เพ่ือฝึกอาชีพให้นักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ให้มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
สามารถน าความรู้ไปสร้างงานสร้างรายได้ 

4. เป้าหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรการท าขนมและเบเกอร์รี่ จ านวน 20 คน  
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น จ านวน 20 คน  

  เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ  

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

  ฝึกอบรมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 2 แห่ง โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต าบลบาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ ารุงวิทยา ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรการท าขนมและเบเกอร์รี่ 
- หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น 

 
20 คน 
20 คน 

เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง 

- เพ่ิมทักษะอาชีพในการพัฒนาอาชีพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช่จ่าย 70,000  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 

  

โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
และโรงเรียนบ ารุง

วิทยา 
 

อ าเภอยะรัง และ 
อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2 อาชีพ 
    - หลักสูตรการท าขนมและเบกอร์รี่ 
    - หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนธุรการ 
ค่าวัสดุฝึกอาชีพ/จัดตั้งอาชีพ 
ค่าวัสดุส านักงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
4,200 

50,300 
5,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

 
 

 
1,000 

   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกีย่วข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

   
 

 
 
 

 
 
 

500 

   

 รวมเงิน 70,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 70,000    
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร 
9. งบประมาณ  ......... 70,000 บาท ............ 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
21. งบด าเนินงาน 70,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)(150 บาท x 30 ชม. X 2 หลักสูตร) 13,200 

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ) 56,800 
1.3.1 วัสดุส านักงาน  
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

22. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

23. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
23.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  

24. งบอุดหนุน (ระบุตัวคูณ)  
4.1 รายการ............  
4.2 รายการ............  
4.6 รายการ............  

25. งบบุคลากร (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
5.2 รายการ............  
5.3 รายการ............  
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10. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่อ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  นักเรียน สามารถเลือกศึกษาสายอาชีพมากขึ้น 
 12.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะ น าความรู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้และมีงานท า 
 12.3  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในเขตพัฒนาการพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 

12.4  นักเรียน ได้รับการฝึกอาชีพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศันสนีย์  มะมิง 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
    โทรศัพท ์073-333000  โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3453083  
     E-mail: sansanee9476@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่......4......กลยุทธ์ที่.....1....... 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......4......ตัวบ่งช้ี .......4.3............... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

สืบเนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ น้อย      
ท าให้ท้องถิ่นขาดความเจริญ  จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบูรณาการและพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้รับมาประกอบอาชีพ  เสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งถือเป็ น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่      
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
5.1  เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
5.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
5.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
มีครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 560 คน และมีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพ จ านวนผู้รับบริการ 300  คน 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  ลดรายจ่ายแก่ประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตรตามกลุ่มเปา้หมายที่รับบริการ จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมทีักษะในวชิาชพี เสริมสร้างรายได้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มสตรี ผู้สูงวัย จ านวน 300 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่อ าเภอยะรัง และอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
9.1 ประชาชนทั่วไปมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 
9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะ น าความรู้ไปสร้างงาน  สร้างรายได้และมีงานท า 
9.3 ประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดมีากข้ึน 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1) ครู .....15.... คน 

2) บุคลากรทางการศึกษา ....10... คน 
3) นักเรียน นักศึกษา  ......500.....คน 
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 300  คน 

 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ มีทักษะในวิชาชีพ เสริมสร้างรายได้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งเหมาะสมและมีคณุภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธดี าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส () 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (PLAN) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งต้ังคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
 

    
 
 
 
 

 
พื้นที่อ าเภอเมือง และอ าเภอ

ยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

 
1,000 

   

2) ขั้นด าเนินการ (DO) 
 1.ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น 30 ชั่วโมง 
 2.กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ (108 อาชีพ จ านวน 300 คน) 
  - แผนกวิชาการบัญช ี
  - แผนกวิชาการเลขานุการ 
  - แผนกวิชาการตลาด 
  - แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
  - แผนกวิชาธุรกิจการโรงแรม 
  - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
  - แผนกวิชาคหกรรม 
  - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  - แผนกวิชาศิลปกรรม 
3) ค่าวัสดุส านักงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
20,000 
25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (CHECK) 
    - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (ACT) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาปรับปรุง 

        

รวมเงิน 50,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    
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12. งบประมาณ  ......... 50,000 บาท ............ 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

26. งบด าเนินงาน 50,000 
1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 13,500 
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 4,200 

1.2 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,000 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ) 31,300 
1.3.1 วัสดุส านักงาน 4,000 
1.3.2 วัสดุฝึกอบรมวิชาชีพ 27,300 

27. งบลงทุน   
2.1 ครุภัณฑ์  

2.1.1 รายการ............  
2.1.2 รายการ............  
2.1.3 รายการ............  

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
2.2.1 รายการ............  
2.2.2 รายการ............  
2.2.3 รายการ............  

28. งบรายจ่ายอ่ืน (ระบุตัวคูณ)  
28.1 รายการ............  
3.2  รายการ............  
3.3  รายการ............  

29. งบอุดหนุน (ระบุตัวคูณ)  
4.1 รายการ............  
4.2 รายการ............  
4.7 รายการ............  

30. งบบุคลากร (ระบุตัวคูณ)  
5.1 รายการ............  
5.2 รายการ............  
5.3 รายการ............  



285 
 

  

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 10.1 ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 วิธีการ : บริการซ่อม สร้าง และพัฒนาอาชีพ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : จ านวน 6 – 75 ชั่วโมง   
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ค ำของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

1. ชื่อโครงกำร......โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   ลักษณะโครงกำร     โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. เหตุผลควำมจ ำเป็น                             
 ตามที่นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด  จัดการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษาในสถานศึกษาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  ทางด้าน
วิชาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ในรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือ เพ่ิมองค์ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาชีพ สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนสาย
อาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต จากที่ผ่านมาพบว่านักเรียน
ในสถาบัน ปอเนาะ ยังไม่เล็งเห็นคุณค่าของการเรียนในสายวิชาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับขาดความไม่ แน่ใจใน
ความต้องการของตนเองที่จะประกอบอาชีพในอนาคต ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอาชีพให้กับ   ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป 
3. วัตถุประสงค์โครงกำร 
  1 . สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันให้กับนักเรียนในสถาบันปอเนาะ 
  2 . เพ่ือให้นักเรียนในสถาบันปอเนาะได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
  3 . เพ่ือยกระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำยโครงกำร 
เชิงปริมำณ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตรๆละ 20 คน 
เชิงคุณภำพ - ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเอง  
  - เพ่ิมทักษะอาชีพในการพัฒนาอาชีพ 
5. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 
 ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวน 2 ปอเนาะ 
6. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตร 

 
40 

เชิงคุณภำพ - ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับตนเอง  

- เพ่ิมทักษะอาชีพในการพัฒนาอาชีพ 

- 
 

เชิงเวลำ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 - 
เชิงค่ำใช้จ่ำย 80,000 - 
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7. กิจกรรม – วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรใน 
ไตรมำส() 

เป้ำหมำย 
(เช่น ใคร 

จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

ด ำเนินกำรในพื้นที่ () 
หมวดเงิน 

(ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

1 2 3 4 ส่วนกลำง ภูมิภำค 
งบ

ด ำเนินงำน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รำยจ่ำยอ่ืน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1. อนุมัติโครงการ      

กลุ่มนักเรียน ใน
สถาบันศึกษา

ปอเนาะ จ านวน 
2 หลักสูตรๆ ละ 

20 คน 
รวม 40 คน 

  
ในพ้ืนที่
อ าเภอ
เมืองและ
อ าเภอ  
ยะรัง 
จังหวัด
ปัตตานี 

 
 
 
 
 

80,000 

   

2. ด าเนินการประสานงานสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ     

3. ด าเนินการฝึกอบรม     
4. ประเมินผลการด าเนินงาน     
5. จั ด ตั้ งอ าชี พ ใน สถาบั น ศึ กษ า

ปอเนาะ     

6. สรุปผลการด าเนินงาน     
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 80,000    
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8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร            
  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
9. งบประมำณ  80,000  บาท 

หมวดงบรำยจ่ำย (ระบุตัวคูณ) งบประมำณ 
1. งบด ำเนินงำน  
1. 1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.2 ธุรการนอกเวลาราชการ (420บาท x10วัน x1คน) 4,200 
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (150บาท x30ชม .X2คน) 9,000 
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
      1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ - 
      1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 4,000 
      1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ - 
๑ .๓ ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
      1.3.1 วัสดุส านักงาน 8,800 
      1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ - 
      1.3.3. ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพ     (15,000บาท x 2หลักสูตร) 30,000 
      1.3.4  ค่าวัสดุจัดตั้งอาชีพ   (12,000บาท x 2หลักสูตร) 24,000 
2. งบลงทุน - 
๒.1 งบลงทุน - 
     1.1 รายการ.........................  
     1.2 รายการ.........................  
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
     2.1 รายการ.........................  
     2.2 รายการ.........................  
2.3 งบรายจ่ายอื่น (ระบบตัวคูณ) - 
     2.3.1 รายการ.........................  
     2.3.2 รายการ.........................  
2.4 งบอุดหนุน (ระบบตัวคูณ) - 
     2.4.1 รายการ.........................  
     2.4.2 รายการ.........................  
2.5 งบบุคลากร (ระบบตัวคูณ) - 
     2.5.1 รายการ.........................  
     2.5.2 รายการ.........................  
             รวมทั้งสิ้น 80,000 
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10. สถานที่ / พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพ มีรายได้ มีงานท า และออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่งคง 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ภายใต้แผนบูรณาการการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

................................................. 

วิทยาลัย  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ชื่อโครงการ : จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ได้มาตรฐาน 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู) /หัวหน้างานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง 
    โทรศัพท์  073-333000  โทรสาร   073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่   088-7923881,089-5955105  
    E-mail:  pahoh99@gmail.com 

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20  ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
   ยทุธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ด้วยสภาพปัจจุบันพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานและมีรายได้น้อย  ซ่ึง
หน่วยงานของรัฐพยายามสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้เยาวชนและผู้ที่สนใจใน
พ้ืนที่มีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตเพ่ือสามารถก่อเกิด 
รายได้และสามารถน าความรู้ไปปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพ
หลักต่อไป ดังนั้นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจในพื้นที่อ าเภอยะรังเพ่ือน าความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปใช้ใน
การประกอบอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  1. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
  2. เพ่ือฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้
แก้ปัญหาความยากจนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชน 
  3. เพ่ือให้บริการด้านวิชาชีพ พัฒนาอาชีพในท้องถิ่นด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลผลิตของชุมชน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า 
  4. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล 
  5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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6. ผลผลิตโครงการ (output) : 
 จัดฝึกอบรมและบริการด้านวิชาชีพให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คนในเขตพ้ืนที่อ าเภอยะรัง 
 

7. ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :  
 ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
8. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

9. พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและในเขตพ้ืนที่อ าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
  1. ประชาชนและผู้ที่สนใจในพ้ืนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียน ซึ่งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ 
  2. สามารถสร้างจิตส านึกให้กับผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือน าไปด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมและบริการด้านวิชาชีพให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา 500 คน 
เชิงคุณภาพ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 910,000 บาท 
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  12. ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน               
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ   
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1.  โครงการจัดซ้ือวัสดุศูนย์ฯ √  √  จ านวน 2 ครั้ง 22,500    
2. โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ศูนย์ฯ √ √ √  จ านวน 2 ครั้ง  65,000    
3. โครงการปรับปรุงส านักงานศูนย์ฯ √    จ านวน 1 ครั้ง 30,000    
4. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  √   จ านวน 1 ครั้ง 15,000    
5. โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอยะรัง 
สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

   √ 
จ านวน 20 คน 50,000 

   

6. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 √ √ √ จ านวน 300 คน 

15 หลักสูตร 
157,500 

   

7. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ  √ √ √ จ านวน 500 คน 40,000    
8. โครงการการจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต 

เตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd.) 
√ √ √ √ 

จ านวน 100 คน 100,000 
   

9. โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
  √ √ จ านวน 5 กลุ่ม

อาชีพ 
250,000 

   

10. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ √ √ √ √ จ านวน 1 คน  180,000    
     รวมเงิน 910,000    
 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 910,000    
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : 1. เสนอโครงการเพื่ออนุญาต 
   2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 

 เครื่องมือ :  แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายวิศิษฎ์ อรุณพันธุ์ 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)                       โทรศัพท์   073 -333000 
    โทรสาร     073-336185                             โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0945799777 
    E-mail :    xw543493@gmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่.......2........กลยุทธ์ที่......2.......... 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี....1..ประเด็นที่  11... 

                 - ด้านที.่......1.........ข้อก าหนด 13..... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย

มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู นักเรียน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นวิทยาลัยจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน  และ

บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
 5.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
7. กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1,750 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการ

ปรับปรุงดูแลอย่างต่อเนื่องมีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด  
ร่มรื่น เพียงพอให้บริการแก่นักเรียน  ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,650,000 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส () 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

√ 
√ 
√ 

   สภาพแวดล้อมที่
สะอาด  สวยงาม  
ร่มรื่น  เอื้อต่อการ
เรียนการสอนส่งผล
ให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบทุก
ห้องมีคุณภาพ
พร้อมใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    1. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี 
ประต ูหน้าต่างห้องเรียน (300,000.00.-)  
    2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบท่อประปา 
สุขภัณฑ์และสุขาภิบาล ท่อน้ าใช้ อุปกรณ์ประปา
ต่าง ๆ เช่นหัวก๊อก วาล์วน้ า ข้อต่อตรง เกลียว 
ข้องอ ฯลฯ (100,000.00.-)  
3. ปรับปรุง ซ่อมแซมงานท าความสะอาด และ
น้ ายาท าความสะอาด ถุงด า ค่าจ ากัดขยะมูลฝอย
(100,000.00.-)   
4. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเชื้อเพลิงใส่
เครื่องตัดหญ้า น้ ามันเครื่อง น้ ามันขจัดสนิม ฯลฯ
(20,000.00.-) 
5. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัฒนาอาคารเรียน 
ฝ้าเพดาน และกระเบื้องหลังคา 
(1,000,000.00.-) 
 

 
 

 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 

√ 

       
300,000.00  

      
  100,000.00  
 
 
 

  100,000.00  
         
 
 

20,000.00  

 
 

1,000,000.00 
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส () 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
6.  จัดหา ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (30,000.00.-) 
7. จัดซื้อผ้าและพระบรมฉายาลักษณ์ (50,000.-)  

 30,000.00  
 
 

 50,000.00  

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   

√ 
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง 

    

√
√ 

    

รวมเงิน 1,650,000.00    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,650,000.00    
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12. รายละเอียดงบประมาณ ........ 1,650,000.00..........บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 1,650,000.00 
       1.2.6 ปรับปรุง  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 เครื่องมือ : 
            13.1  แบบสอบถามความคิดเห็น 
  13.2  แบบสังเกตและแบบนิเทศติดตาม 
 ระยะเวลา :12 เดือน      
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางวัชรี  จ าเนียรสุข      
    ต าแหน่ง  หวัหน้างานครูที่ปรึกษา   โทรศัพท ์  073-333000   
    โทรสาร    073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่      087-9689861  
    E-mail       Tukmig16@gmail.com         

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตรท์ี่......3..........กลยุทธ์ที่......1.......... 
                          ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....1.........ประเด็น ......1.2........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การออกกลางคันของผู้เรียน เป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องแก้ไขและพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการ
จัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคัน จึงได้
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาการออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย กิจกรรมตามภารกิจ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 4 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่
อยู่อาศัยของผู้ เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  2. กิจกรรมติดตามผู้ เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ 
ระบบการศึกษา  3. กิจกรรมกลับเข้าสู่ชั้นเรียนปกติ กลับเข้าสู่ชั้นเรียนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทวิภาคี สะสม
หน่วยการเรียน  4. กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันดูแล ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
4.1 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ร้อยละ 10 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีรูปแบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและท้องถิ่น 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวนผู้เรียน 1,100  คน  ครูที่ปรึกษา จ านวน  63 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีและพ้ืนที่ภายนอกสถานศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9.2 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด 
9.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คน 

เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีรูปแบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและท้องถิ่น 

- 

เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 67,725.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

นักเรียน นักศึกษา 
ครูที่ปรึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)  
    - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพกั บ้านเช่า และที่อยู่
อาศัยของผู้เรียน  
    - กิจกรรมตดิตามผูเ้รียนที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
    - กิจกรรมกลับเข้าสู่ช้ันเรียนปกติกลับเข้าสู่ช้ันเรียน
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทวิภาคี สะสมหน่วยการเรียน 
    - กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพ 
    - กิจกรรมอบรมจิตวิทยาวยัรุ่น  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

52,000 
 
 
 
 

6,300 
9,425 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 67,725    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 67,725    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  67,725 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (25,000 บาท x 2 ภาคเรียน) 50,000 
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  

 - กิจกรรมอบรมจิตวิทยาวัยรุ่น (600 บาท x 3 ชั่วโมง) 
 - กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ (600 บาท x 3 ชั่วโมง) 

3,600 
 
 

  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 75 คน x 1 มื้อ) 3,750 
       1.2.3 ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 75 คน x 1 มื้อ) 1,875 
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 1,000 
       1.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 
       1.3.3 วัสดุใช้สอย 4,500 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : โครงการขับขี่ปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายมานิต  เหล็มปาน 

ต าแหน่ง       ครู   โทรศัพท์ 073-333000    
โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่    081-8975334  

     E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.........1.......กลยุทธ์ที่.....2......... 
                          ยุทธศาสตร์ที่..................กลยุทธ์ที่.................. 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....1....ประเด็น ......1.2............ 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และสถานศึกษาคุณธรรม 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดท าการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสายวิชาชีพ และ
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานคนในท้องถิ่น
และมีภูมิล าเนารอบๆ ในเขตจังหวัด และส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางมา
วิทยาลัยฯ  

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงมีความห่วงใยในด้านความปลอดภัยในชีวิต และมีแนวคิดที่จะจัดอบรม
ในเรื่องของกฎจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัย
จราจร” ตลอดจนการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  สาขาปัตตานี  บริษัท พิธานพาณิชย์ปัตตานี จ ากัด และต ารวจจราจร จังหวัดปัตตานี 
ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้ ในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายจราจร 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 4.1 เพ่ืออบรมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

4.2 เพ่ือสร้างแกนน านักเรียน นักศึกษาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุจราจร 

4.3 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 
4.4 เพ่ือรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุ4.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชน

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านสันติวิธีและความรู้ทางด้านสิทธิ 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
5.1 ครู 63 คน 
5.2 บุคลากรทางการศึกษา 41 คน 
5.3 ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 100  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
6.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎจราจรและขับรถ 

ได้อย่างปลอดภัย และสามารถลดความเสี่ยงทางถนนมากยิ่งขึ้น 
6.2 นักเรียน นักศึกษาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาล 

ปีใหม ่ปี 2564 
6.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ค านึงถึงประโยชน์การสวมหมวกนิรภัย   

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 

8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และภายนอกสถานศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
9.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน  นักศึกษา จ านวน 100 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในกฎจราจร 

และกิจกรรมสร้างสรรค์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย   
9.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ

จราจรและขับรถได้อย่างปลอดภัย และสามารถลดความเสี่ยงทางถนนมากยิ่งขึ้น รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 % คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม

กฎจราจรและขับรถได้อย่างปลอดภัย และสามารถลดความเสี่ยงทางถนนมาก
ยิ่งขึ้น และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา  
ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 

- 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  2,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
ระบุต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan)               

 
 
 
 
 

นักเรียน/นักศึกษา 
และผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    
- ประชุมชี้แจง         
- แต่งตั้งคณะท างาน         
- วางแผนการด าเนินงาน         

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)     

2,000 

   
- กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎจราจร  

การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย 
    

   

- กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ        
- กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 

วันปีใหม่และวันสงกรานต์ 
    

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

  


 

     

รวมเงิน 2,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ   2,000  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชั่วโมง x 300 บาท) 600 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ   
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 900 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุใช้สอย 500 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สรุปโครงการเป็น PDCA 
 เครื่องมือ : ใช้แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : …………มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563……………. 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ............นางสาวสุมาลี  บุญรังษี..................................... 
    ต าแหน่ง...........หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน..........โทรศัพท์..............073-333-000................ 
    โทรสาร...................073-336185......................โทรศัพท์เคลื่อนที่...................0864915219.... .................. 
    E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่...............กลยุทธ์ที่................ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี.....1..........ประเด็น ........1.1,1.2........ 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชย 
กรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิชาคหกรรม และคณะวิชา
ศิลปกรรม เพ่ือแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงได้
จัดท าโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตลอดจนเพ่ือสร้างความรักและศรัทธาในสถานศึกษา เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีอันน ามาซึ่งการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้มากขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ    
4.1 เพ่ือมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
4.2 เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   
5.1 เชิงปริมาณ  : นักเรียน นักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ส าเร็จการศึกษา    จ านวน 450 คน 
5.2 เชิงคุณภาพ :  1) มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

  2) เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
6.1 เพ่ือมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
6.2 เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 450 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 เชิงปริมาณ  : นักเรียน นักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ส าเร็จการศึกษา    จ านวน 450 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ :  1) มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

  2) เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 450 คน 
เชิงคุณภาพ 1. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

2. เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

เชิงเวลา เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 53,750 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
/ 

  

 
 
 

นักเรียนเข้ารับ
ประกาศนียบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 450 คน 

 
 
 

โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมมอบประกาศนยีบัตร ให้แก่ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 
/ 

  53,750 
   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  /      

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

 
 

 
/ 

 
    

รวมเงิน 53,750    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 53,750    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 53,750  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ 30,000 
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดสถานที่รับประกาศฯ) 15,000 
       1.2.4 เงินรางวัล  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 

- กรอบเกียรติบัตรสีทอง (ขนาด A4) (110 บาท x 25 ชิ้น) 
- กระดาษ PVC มาร์ชเมลโล่ 210 แกรม (5 แพ็ค x 200 บาท) 

3,750 

       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุใช้สอย 5,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563        
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โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ :  จัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางศิริวรรณ      เพ็งสง      
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  โทรศัพท ์  073-333000   
    โทรสาร    073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่      063-6190969                   
    E-mail     Siriwan4232 @gmail.com         

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่......3..........กลยุทธ์ที่......1.......... 
                          ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....1.........ประเด็น ......1.2........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับวิชาชีพและคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมกันก ากับดูแล
นักเรียน นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 9 ประการ อันได้แก่ (1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
(3) มีความซื่อสัตย์และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม (4) มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการท างานเป็นทีม (5) มีภาวะ
ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก (6) ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย (7) มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม และ
(9) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และบรรลุตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จึงได้ด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งที่วิทยาลัยก าหนด และกิจกรรมกับ

หน่วยงานภายนอก ตลอดภาคเรียน 
4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้สร้างจิตส านึกในการท าความดี ตลอดจนจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และ

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา 1,200 คน ได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
คนละ 1 เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา 1,200 คน  มีความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์9 ประการ และบันทึกความดีในสมุดบันทึกกิจกรรม 

7. กลุ่มเป้าหมาย :   นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และหน่วยงานภายนอก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกและประพฤติตนในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ 
9.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ท าความดีเพ่ือสังคมและอยู่ร่วมกัน 

 ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา - 
เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 31,200.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)  
 - จัดท าสมุดความดีและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
   ปีการศึกษา 2563 (2/2563 และ 1/2564)  

   
 

  
31,200 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 31,200    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 31,200    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  31,200 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร    
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (1,200 เล่ม x 13.00 บาท x 2 ภาคเรียน)  31,200 
       1.2.4 เงินรางวัล   
       1.2.5 ค่าอาหารกลางวัน  
       1.2.6 ค่าอาหารว่าง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ  
เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : โครงการติดตั้งบ่อบ าบัดไขมันร้านจ าหน่ายอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล .........นางสาวพิมญดา  ทองหนูแดง.................................................................... 
ต าแหน่ง...................หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา..............โทรศัพท์...........073-333000............. 
โทรสาร............073-336158.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่........087-2916126....................................... 
E-mail………………deelathoh05@gmail.com……………………………………………………………..……………….….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.....1...........กลยุทธ์ที่.......1......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....1.......ตัวบ่งชี.้...1.3......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ..................................................................  

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดมาตรการ และให้ความส าคัญต่อการ  

ติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือช่วยลดปัญหาผลกระทบจากน้ ามันและไขมันในน้ าเสียต่อแหล่งน้ า รวมทั้งเป็นการยืดอายุ
การใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท  โดยเป็นการแยกไขมันไม่ให้ไหลปนเปื้อนไปกับน้ าทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ หรือท่อระบายน้ าทิ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดน้ ามันและไขมันที่ปนเปื้อน
ในน้ าเสียจากร้านอาหาร ซึ่งโรงอาหารของวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งสิ่งที่ส าคัญต่อการให้บริการนักเรียน บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป อีกทั้งการท าให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน วิทยาลัยฯ  
เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของโรงอาหารและ
เป็นโรงอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้
บริการโรงอาหารของวิทยาลัยฯ  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษามีสุขลักษณะอนามัยที่ด ี
4.2 เพ่ือให้ร้านจ าหน่ายอาหารมีบ่อดักไขมันตามที่สาธารณสุขก าหนด 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข จ านวน  8 บ่อ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข จ านวน  8 บ่อ 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  ร้านจัดจ าหน่ายอาหาร จ านวน 8 ร้าน 
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8. พื้นที่ด าเนินการ : บริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีบ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข จ านวน  8 บ่อ 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บ่อดักไขมัน จ านวน  8 บ่อ 
เชิงคุณภาพ บ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข จ านวน  8 บ่อ 
เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้   45,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน 
อุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    

คณะครู คลากร 
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

บริเวณโรงอาหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - ติดตั้งบ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข จ านวน  8 บ่อ     45,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
- นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
   

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

 
 
  

 
 

    

รวมเงิน 45,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 45,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 45,000 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง 45,000 
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13. การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : 1) ประเมินราคา  2) ด าเนินการ  3) รายงานผล 
เครื่องมือ : -  
ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564      
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางประกายแก้ว  ศุภอักษร 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........................    E-mail :  ……………………………………… 
 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ที ่6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาที่มีประสทิธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบรหิารจดัการอาชีวศกึษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นที ่2.4 
                                                                   ด้านที่  3 ข้อก าหนดที่ 3.2.1                 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง  

 

3.  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดองค์
ความรู้ให้ได้มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม
การปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับอ านวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความประสงค์ครุภัณฑ์และซ่อมแซบ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
อ านวยความสะดวกให้แก่ครู เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้บริหารให้ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
 4.2  เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์ส าหรับสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.3  เพื่ออ านวยความสะดวก และให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.4  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ส าหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 สถานศึกษามีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานส านักงาน 
 9.2 สถานศึกษาสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 9.3 สถานศึกษาสามารถรองรับงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดหาครุภัณฑ์ในฝ่ายบริหารทรัพยากร งานในฝ่ายบริหารฯ 

จ านวน 5 งาน 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากรปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ตั้ง 733,258  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วธิีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน คร้ัง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงนิ 
(ระบุจ านวนเงนิ : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แตง่ต้ังคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

   
 

 

 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี
 

 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี
 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)         
    - กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา      10,000.-    
    - กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์        2,319,800.-   
         
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
     - ติดตามผลการด าเนินงาน  

  
 
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 

  
 
 

     

รวมเงิน  10,000.- 2,319,800.- - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,329,800.- - - 



327 
 

12. รายละเอียดงบประมาณ ............ 2,329,800..........บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน             10,000.- 
    1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา  
            - ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์     5,000.- 
            - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์        5,000.- 
2. งบลงทุน 2,319,800.- 
    2.1 ค่าครุภัณฑ์ (ระบุตัวคูณ)  
            - เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ) จ านวน 1 เครื่อง x 23,000 
บาท 

              23,000.- 

- เครื่องพิมพ์ (งานบริหารฯ) จ านวน 1 เครื่อง x 7,500 บาท 7,500.- 
- เก้าอ้ีส านักงาน (งานบริหารฯ) จ านวน 2 ตัว x 2,000 บาท 4,000.- 
- เครื่องส ารองไฟ (งานทะเบียน) จ านวน 5,000 บาท 5,000.- 
- เก้าอ้ีส านักงาน (งานประชาสัมพันธ์) จ านวน 3 ตัว x 2,000 

บาท 
6,000.- 

- เครื่องปริ้นเตอร์ (งานพัสดุ) จ านวน 1 เครื่อง x 4,500 บาท     4,500.- 
            - เครื่องส ารองไฟ (งานพัสดุ) จ านวน 1 เครื่อง x 4,800 บาท     4,800.- 

- โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์อาคารเรียน เครื่องมือเกษตร 1ชุดและ
เครื่องมือไฟฟ้า 1 ชุด (งานอาคารและสถานที่) 

2,000,000.- 

- พัดลมโคจร อาคารเรียนใหม่ ชั้น 1-4 จ านวน 96 ตัว x 2,500 
บาท (งานอาคารและสถานที่) 

240,000.- 

- ครุภัณฑส์ าหรับงานอาคารและสถานที่ 25,000.- 

  หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
     ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
 

 
 

      ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางประกายแก้ว  ศุภอักษร) 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  
ลงชื่อ ............................................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายวิทยา   ตั่นยืนยง)  
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางศศิธร   อ่อนโพธิ์เตี้ย 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-2925158         E-mail :  mee.pvc@gmail.com 
 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ที ่6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาที่มีประสทิธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบรหิารจดัการอาชีวศกึษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นที ่2.4 
                                                                   ด้านที่  3 ข้อก าหนดที่ 3.2.1                 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 สถานศึกษาพอเพียง  

 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้มีการปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ และจัดองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งการจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่ยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นงานที่
ประกอบไปด้วยงานหลายส่วน มีบุคลากรประจ าฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ จ าเป็นต้องมีวัสดุ
ครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดี  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานอันน าไปสู่ความส าเร็จของงาน จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย
นวัตกรรมทางการบริหารที่สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษาและสภาพพ้ืนที่ชุมชนทุกแผนกวิชาวิชาและ
ฝ่ายงาน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 5.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีการซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้เพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 3 รายการ 
 5.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จ านวน  4  รายการ 
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6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ส าหรับการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 6.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย  
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา และมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา   จ านวน  4  รายการ 

- จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ      จ านวน  3  รายการ 
 

รายการ 

เชิงคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 
และมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ตั้ง 88,000  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วธิีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน คร้ัง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงนิ 
(ระบุจ านวนเงนิ : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

   
 

 

 
ฝ่ายแผนงานฯ 

 วิทยาลัยอาชีวศกึษา
ปัตตาน ี

 

 
ฝ่ายแผนงานฯ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)         
    - กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน  4  รายการ     19,000.-    
    - กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์  จ านวน  3  รายการ      69,000.-   
         
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
     - ติดตามผลการด าเนินงาน  

  
 
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 

  
 
 

     

รวมเงิน  19,000.- 69,000.- - - 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 88,000.- - - 
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12. รายละเอียดงบประมาณ ............88,000..........บาท   
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน             19,000.- 
    1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา  
            - ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    จ านวน  6 เครื่อง  x 1,000 บาท 6,000.- 
            - ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์       จ านวน  6 เครื่อง  x 1,000 บาท 6,000.- 
            - ล้างเครื่องปรับอากาศ     จ านวน  5  เครื่อง  x 1,000 บาท 5,000.- 
            - ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (ร้านอาหารเทียนทอง) 2,000.- 
2. งบลงทุน 69,000.- 
    2.1 ค่าครุภัณฑ์ (ระบุตัวคูณ)  
            - เครื่องส ารองไฟ (งานวางแผน) จ านวน 1 เครื่อง x 2,000 บาท                2,000 
            - เครื่องส ารองไฟส าหรับ server (งานศูนย์ข้อมูลฯ) 
     จ านวน 1 เครื่อง x 32,000 บาท 

32,000.- 

            - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  (งานศูนย์ข้อมูลฯ) 
     จ านวน 1 เครื่อง x 35,000 บาท 

35,000.- 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
     ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาฯ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายโกวิทย์  นวลศร ี       
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   โทรศัพท์           073-333000    
โทรสาร  073-336158   โทรศัพท์เคลื่อนที่      081-9575165   
E-mail   kokoko909@gmail.com       

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่.....1...........กลยุทธ์ที่.......1......... 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....1.......ประเด็น....1.3......... 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ .................................................................. 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดองค์ความรู้ให้ได้
มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และอ านวยความ
สะดวกในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา อ านวยความสะดวกให้แก่ครู 
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  
4.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จ านวน  1,254  คน  

 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : เกิดความคล่องตัวในการท างานอันน าไปสู่ความส าเร็จของงาน และส่งผลให้
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักเรียน 
นักศึกษาครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย : คณะครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1  สถานศึกษามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
9.2  สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
9.3  สถานศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอในการท างานของบุคลากร 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

2. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท  จ านวน 2 เครื่อง 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน 2 เครื่อง 
4. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
5. ซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์เอกสาร 

เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เกิดความคล่องตัวในการท างานอันน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
และส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  62,600.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

  
 

 

คณะครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
    - จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท  จ านวน 2 เครื่อง 
    - จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง 
    - ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
    - ซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์เอกสาร 

    
46,000 
8,600 
5,000 
1,500 
1,500 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

     
   

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

  
 

  
  

   

รวมเงิน 62,600    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 62,600    
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12. รายละเอียดงบประมาณ   62,600  บาท 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 

- คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เอกสาร 

 
1,500 
1,500 

  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
2. ครุภัณฑ์  
      2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 46,000 
      2.2 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 8,600 

2.3 เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 5,000 
หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นและประเมินจากผลที่ให้บริการ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชการ   โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-789-8663     
 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่ 6   
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา - มาตรฐานที ่2 ประเด็นที่ 2.3  

                                               - ด้านที ่5.5 ข้อที่ 5.1 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาคุณธรรม  

 อ่ืน ๆ  
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีประกอบด้วยหน่วยงานด้านต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ใน
แต่ละส่วนแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้การท างานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยงานวัดและประเมินผล งานหลักสูตร งานทวิภาคีและงานห้องสมุด งานสื่อการเรียน
การสอน ซึ่งในการด าเนินภารกิจงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะว่านอกจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว การมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพก็ย่อมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการท างานอันน าไปสู่ความส าเร็จ ฝ่ายวิชาการ จึงได้
จัดท ากิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของงาน
ฝ่ายวิชการและสถานศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

    เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ และพัฒนางานฝ่ายวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น  
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
 - ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
           - ฝ่ายวิชามีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย  
 ฝ่ายงานฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวท าให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดหาครุภัณฑ์ในฝ่ายวิชาการ งานในฝ่ายวิชาการ 

จ านวน 5 งาน 
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ตั้ง 733,258  บาท  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส () 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน เงินรายได ้ งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

    

      

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - จัดซื้อคอมคอมพิวเตอร์ส านกังาน 
    - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น 
    - จัดซื้อเครื้องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 
    - จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรม์ัลติฟังก์ช้ัน อิงค์เจ็ท 
    - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมรื้อเครื่องเก่า 
      และฉาบปิดฝ้าเพดาน 

-  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์
 

-  จัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวม  
-  จัดซื้อโพเดีย่ม 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
งานทวิภาคี 
ฝ่ายวิชาการ 

งานวิทยบริการฯ 
งานวัดผลฯ 

งานสื่อการเรยีนฯ 
 

งานวัดผล 
งานหลักสูตร 

งานวิทยบริการฯ 
งานสื่อการเรยีนฯ 

  

 
25,000.- 
30,000.- 
32,000.- 
5,000.- 

79,000.- 
 

6,000.- 
 

20,000.- 
9,500.- 

  

-  จัดซื้อCase คอมพิวเตอร์ 10 เครือ่ง 
-  จัดซื้อกระดานไวท์บอรด์ 2 ช้ัน 

    ภาควิชาการบัญช ี
  

120,000.- 
44,940.- 

  

-  จัดซื้อพัดลมโคจร 16 น้ิว 
-  จัดซื้อเครื่องมลัติมเีดียโปรเจ็คเตอร์ 
-  จัดซื้อกระดานไวท์บอรด์ กรอบหน้า 1 น้ิว 

  
 
 

  ภาควิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 
  

3,600.- 
64,842.- 
7,276.- 

  

-  จัดซื้อเก้าอ้ี     ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันฯ   25,000.-   
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนินงาน เงินรายได้ 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

งบเงินอุดหนุน 

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์  ฝ่ายวิชาการ 
 (ล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ ายา) 

    ฝ่ายวิชาการ 
 

 2,400.-    

   - ซ่อมแซมแผงคุมไฟห้องเรียน 
   - ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
   - ซ่อมแซมปลั๊กไฟ 

  
 
 

 
 
 

 
ภาควิชาการบัญชี  

1,750.- 
1,800.- 
6,000.- 

   

   - เปลี่ยนบานกระจกตู้จัดแสดงสินค้า   
   - ซ่อมแซมประตูห้อง 214 และห้อง 215   

  
 
 
 

 
ภาควิชาการตลาด  

5,000.- 
8,000.- 

   

   - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดไทย 
   - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
   - จัดท าป้ายนิเทศและบอร์ดความรู้ฯ 

  
 
 
 

 
ภาควิชาการจัดการ  

24,000.- 
24,000.- 
18,900.- 

   

   - ซ่อมแซมจักร 
   - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 

  
 
 
 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นฯ  

10,060.- 
12,490.- 

   

   - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ตู้เย็น 
   - เปลี่ยนขอบยางประตูและมอเตอร์ตู้เย็น 
   - ซ่อมแซมตู้อบลมร้อน 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาควิชาอาหารและ

โภชนาการ 
 

20,000.- 
10,000.- 
20,000.- 
45,400.- 

   

   - ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
   - ซ่อมจักรเย็บผ้าหูหิ้ว 

  
 
 
 

 
ภาควิชาคหกรรม  

3,500.- 
1,000.- 

   

   - ปรับปรุงห้อง 421     ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก  45,000.-    
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนินงาน เงินรายได้ 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

งบเงินอุดหนุน 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
     - ติดตามผลการด าเนินงาน  

  
 
 

       

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 

  
 
 

     

รวมเงิน 733,258.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 733,258.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  733,258  บาท 
หมวดงบรายจ่าย  (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
      1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
      1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย (ระบุตัวคูณ)  
      1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
      1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
      1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
               - ค่าล้างเครื่องปรับอากาศฝ่ายวิชาการ จ านวน 3 เครื่อง 
                 พร้อมเติมน้ ายาแอร์ 
               - ซ่อมแซมแผงคุมไฟห้องเรียน 
               - ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
               - ซ่อมแซมปลั๊กไฟ 
               - เปลี่ยนบานกระจกตู้จัดแสดงสินค้า 
               - ซ่อมประตูห้อง 214 และ ห้อง 215 
               - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดไทย 
               - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
               - ซ่อมแซมจักร 
               - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
               - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ตู้เย็น 
               - เปลี่ยนขอบยางประตูและมอเตอร์ตู้เย็น 
               - ซ่อมแซมตู้อบลมร้อน 
               - ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
               - ซ่อมจักรเย็บผ้าหูหิ้ว 
               - จัดท าป้ายนิเทศและบอร์ดความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 
                 การสอน 
               - ปรับปรุงห้อง 421 อาคารศิลปกรรม              

 
2,400 

 
1,750 
3,600 
6,000 
5,000 
8,000 
24,000 
24,000 
10,060 
12,490 
20,000 
10,000 
20,000 
3,500 
1,000 
18,900 

 
45,000 

      1.2.4 เงินรางวัล  
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
      1.3.1 วัสดุส านักงาน  
      1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
      1.3.3 วัสดุการศึกษา 
              - จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว  

 
45,400 

      1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
      1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
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      1.3.6 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................  
 

หมวดงบรายจ่าย  (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
2. งบลงทุน  
   2.1 ครุภัณฑ ์  
      2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
              (งานทวิภาคี) 

25,000 

      2.1.2 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืน 13,000 BTU 
              จ านวน 1 ตัว มีระบบฟอกอากาศ  (ฝ่ายวิชาการ) 

30,000 

      2.1.3 เครื่องปรับอากาศ 24,000  BTU  พร้อมติดตั้ง 
              จ านวน 1  ตวั X 32,000 บาท  
               (งานวิทยบริการและห้องสมุด) 

32,000 

      2.1.4  เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั้น อิงค์เจ็ท  
               จ านวน  1 เครื่อง (ฝ่ายวิชาการ) 

5,000 

      2.1.5  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU  
                พร้อมรื้อเครื่องเก่าและฉาบปิดฝ้าเพดาน  
                ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 2 ตัว X 39,500 บาท                
                (งานสื่อการเรียนการสอน) 

79,000 

       2.1.6 โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ตัว X 3,000 บาท 
                (งานวัดผลฯ และงานหลักสูตร) 

6,000 

        2.1.7 เก้าอ้ีเบาะนวม จ านวน  20  ตัว X 1,000 บาท 
                (งานวิทยบริการและห้องสมุด) 

20,000 

        2.1.8 โพเดี่ยม  จ านวน 1 ตัว (งานสื่อการเรียนการสอน) 9,500 
      2.1.9 Case คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ๆ ละ  12,000 บาท 120,000 

        2.1.10 กระดานไวท์บอร์ด กรอบหนา 1 นิ้ว ขนาด 4.80 ม. X            
                 1.20 ม. จ านวน 4 ห้อง  

44,940 

        2.1.11 พัดลมโคจร 16 นิ้ว ติดเพดาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท 3,600 
        2.1.12 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,421 บาท 64,842 
        2.1.13 กระดาษไวท์บอร์ด กรอบหนา 1 นิ้ว ขนาด 4.80x1.20 เมตร   
                 จ านวน 4 แผ่น ๆ ละ 1,819 บาท 

7,276 

        2.1.14 เก้าอ้ี จ านวน 25 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท 25,000 
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13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 

     ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนารนี  ดอเล๊าะ 
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์ 073-333000 
    โทรสาร   073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่   -           E-mail :  - 
 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่   3   กลยุทธ์ที่   2  
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่   2   ประเด็น  2.3  
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
 

 สถานศึกษาคุณธรรม  
 สถานศกึษาพอเพียง 

 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะ
ของทาง ราชการ ซึ่งรถยนต์นี้มีความจ าเป็นในการใช้ด าเนินงานเป็นยานพาหนะส าหรับเดินทางของทาง
ราชการ งานพัสดุจึงได้ เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และความส าคัญในเรื่องของการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ    
ให้มีความพร้อมส าหรับใช้ในทางการราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือความมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานต่าง ๆ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ  ด้านในเรื่องของการบ ารุงรักษา             
และซ่อมแซมยานพาหนะ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ของยานพาหนะที่ใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบความช ารุด บกพร่องของ ยานพาหนะ ซึ่งจะน าไปสู่การซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาให้มกีารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางราชการของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 4.2 เพ่ือด าเนินการต่ออายุสัญญาประกันภัยรถยนต์ ให้เกิดการคุ้มครอง และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนกลางวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.3m.co.th/3M/th_TH/company-th/all-3m-products/~/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5/?N=5002385+8710663+8711017+3294609073&rt=r3
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5. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
  5.1 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1) ครู                               69 คน 1. งานพัสดุมียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย ต่อ         
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
 

2) บุคลากรทางการศึกษา     43 คน 
3) นักศึกษา          1,140 คน 
4) ชุมชน/ หน่วยงานอื่น        - คน - แห่ง 
5) อ่ืน ๆ                              - คน 

 5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5.2.1 เชิงปริมาณ : รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพต่อ
การใช้งาน จ านวน 6 คัน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ : รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา และใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการคุ้มครอง  และมีความปลอดภัย ต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

6.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน /ระยะเวลา/สถานที่  
ขั้นตอน/ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
 
 
 
 

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานพัสดุ 
 

 
ไตรมาสที่ 2-3 

มกราคม – มิถุนายน 2564 
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม – กันยายน 2564 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม – กันยายน 2564 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 



 
342 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 9.1 ได้มีการส ารวจ และตรวจสอบความช ารดุ บกพร่อง และบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีความพร้อม
การใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 
 9.2 ได้ด าเนินการต่ออายุสัญญาประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนกลางวิทยาลัยฯ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ านวน  1,252 คน 
เชิงคุณภาพ รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการคุ้มครอง  และมี
ความปลอดภัย 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12  เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 250,000  บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - จัดหาเจ้าหนา้ที่งานพัสด/ุท าสัญญาจ้าง 

    รถยนต์ราชการของ
วิทยาลัยฯ  จ านวน   

6 คัน 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี     

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - จ้างต่ออายุสัญญาประกันภัยรถยนต์ และพรบ. 
    - จ้างเหมาบริการเช็คระยะรถยนต์ราชการประจ าป ี
    - จ้างเหมาบริการการบ ารุง รักษา และซ่อมแซม
รถยนต์ราชการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100,000.- 
80,000.- 
70,000.- 

  
 

 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

        

รวมเงิน 250,000.-    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 250,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ    250,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2564 
 
   
     
 
 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 
1. งบด าเนินงาน  
   1.1  ค่าตอบแทน (ระบุตัวคุณ)  
          1.1.1  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          1.1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร  
   1.2  ค่าใช้สอย (ระบุตัวคุณ)  
          1.2.1  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
          1.2.3  ค่าจ้างเหมาบริการ  
          1.2.4  เงินรางวัล  
          1.2.5  เช็คระยะ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 150,000.-  บาท 
          1.2.6  จ้างต่ออายุสัญญาประกันภัยรถยนต์ และพรบ. 100,000.-  บาท 
   1.3  ค่าวัสดุ (ระบุตัวคุณ)  
          1.3.1  วัสดุส านักงาน  
          1.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์  
          1.3.3  วัสดุการศึกษา  
          1.3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
          1.3.5  วัสดุเชื้อเพลิง  
          1.3.6  อื่นๆ (ระบุ).........................................  
   2.  ครุภัณฑ์  
          2.1  รายการ.......................  
          2.2  รายการ.......................  
          2.3  รายการ.......................  
          2.4  รายการ.......................  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกาญจนา  ศิริบุญมี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โทรศัพท์ 07-333-3000 
โทรสาร   07-3333- 6185                         โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-6334852 
E-mail:  siri123_45@hotmail.com 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่ 6  กลยุทธ์ที่ 4 
  การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4 
  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  สถานศึกษาคุณธรรม  
  อ่ืน ๆ ......................................................................  

3. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ในหมวด สวนที่ 1 การบริหาร

และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 ระบุไววา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแล มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและใหค าปรึกษาชวยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของส านักงาน รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบ
การศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้า
ศึกษาต่อหรือรับเข้าท างานมีความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้มีความรู้  ความสามารถทักษะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด ผู้เรียน
จึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดต่อผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่
คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่ง
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ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบมีคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย และด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ผล
การประเมินตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนเข้าสู่อาชีพ การประกอบอาชีพส่วนตัว และการท างานในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ระบบประกันคุณภาพที่ดีเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น งานประกันคุณภาพจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

  4.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
พ.ศ. 2563 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพ 
       4.2 เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ผลผลิตโครงการ  
  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 
6. ผลลัพธ์โครงการ   
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่
ในระดับยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน 
  
7. กลุ่มเป้าหมาย   
  1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จ านวน 112  คน 
  
8. พื้นที่ด าเนินการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบประกันคุณภาพและมาตรการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี มีระดับคุณภาพจ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น  
มาตรฐาน 
ประเด็น 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ทุกมาตรฐาน 

มาตรฐาน 

เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2-3 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 22,300 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ทบทวนผลการประเมิน 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

     
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 
    - กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
12,300.- 

 
 

10,000.- 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

      

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการประเมิน คุณ ภ าพ ภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
   - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

   
 

     

รวมเงิน 22,300    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 22,300    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 22,300  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าใช้สอย  
       1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
    -           ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 1 มื้อๆละ 50 บาท x 93 คน 
              - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท x 93 คน  

 
4,650 
4,650 

  1.2 ค่าวัสดุ  
       1.2.1 วัสดุส านักงาน 13,000 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
13.  การติดตามและประเมินผล  
 วิธีการ : ติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา : ไตรมาส 2-3   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
    ผู้ประสานงาน  นายอัสฮารีย์  หะยีซ าซูดิน 
    ต าแหน่ง ครู     โทรศัพท์  0-7333-3000 
    โทรสาร 0-7333-6185   โทรศัพท์เคลื่อนที่  084-1985848 
    E-mail  ushareehj@gmail.com 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที ่1  กลยุทธ์ที่ 1 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  มาตรฐานที ่2 ประเด็นที่ 2.3 

             ด้านที่ 3 , 5 ข้อท่ี 3.2.2 , 5.4 ,5.5 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ยุคโมเดลของ Thailand 4.0 เป็นยุคที่ประเทศไทยต้อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย 1) เปลี่ยนจาก
เกษตรแบบดั้งเดิม ไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและการเทคโนโลยี  2) เปลี่ยนจากSMEs 
แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  3) เปลี่ยนจากรูปแบบบริการ
แบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง และ 4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ด้วยการ “สานพลังประชารัฐ” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มี
อินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากท่ีสุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 
 สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องน าระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับแนวทางโมเดล Thailand 4.0 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหาร
การศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากรประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ มีการเชื่อมโยงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงเป็น
ปัจจุบัน มีความชัดเจนกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน องค์กรและ
ผู้รับบริการ เป็นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและศักยภาพสูง เกิดการพัฒนาทั้ง
ระบบ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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 4.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตรวจสอบและติดตามการขอใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตามนโยบายความมั่นคง ปลอดภัย 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพ 
 4.3 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู 
บุคลาการทางการศึกษาและผู้เรียน 
 4.4 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน 
 4.5 เพ่ือพัฒนางานบริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในเชิงรุก ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่ทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละด้าน เพ่ิมความสะดวกในการรับบริการ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 5.1 มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกิดจากการพัฒนา 
 5.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 5.3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 6.1 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารสารสนเทศ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถตรวจสอบและติดตามการขอใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ตามนโยบาย
ความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
 6.2 สารสนเทศของสถานศึกษาเกิดการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการและเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน มีความสะดวก
ในการรับบริการของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 6.3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา มีความเข้าใจ เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

7.กลุ่มเป้าหมาย 
 คร ูบุคลาการทางการศึกษา ผู้เรียนและชุมชน 

8. พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ทราบข้อมูลความต้องการของครู บุคลาการทางการศึกษาและผู้ เรียนในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารสารสนเทศ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
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 9.3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 9.4 สถานศึกษาได้รับพัฒนางานบริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในเชิงรุก สามารถ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละด้าน เพิ่มความสะดวกใน
การรับบริการ 
 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -  ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต    
  

     1 ระบบ 
      

เชิงคุณภาพ -  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้
งานระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้การบริหารงานและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ระบบเครือข่าย และห้องควบคุมมีการปรับปรุงให้อยู่สภาพ 
ที่พร้อมต่อการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 450,856 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

   

ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
450,856 

3,000 
 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    -รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 453,856    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 453,856    
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12. รายละเอียดงบประมาณ 450,856 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน 453,856 
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ) - 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 
               - ค่าเช่ารายเดือนๆ ละ  37,500 x 12 
               - ค่าเช่าโดเมนเนม DSN 
               - ค่าวัสดุส านักงาน 

 
450,000.- 
     856.- 
   3,000.- 

 
 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 13.1 วิธีการ 
  - ประเมินจากสภาพจริง 
  - สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 13.2 เครื่องมือ 

- แบบประเมินสารสนเทศ 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก / รายงาน 

 13.3 ระยะเวลา 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
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โครงการ/กิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 
 

................................................ 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
1.  ชื่อโครงการ : พัฒนาปรับปรุงร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
  ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์ 
  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 โทรศัพท์073-333000 
     โทรสาร. 073-336185    โทรศัพท์เคลื่อนที่   084-8433730

 E-mail : teacher_poy@hotmail.com 
 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่...............กลยุทธ์ที่................ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี.........ประเด็นที่  ........................... 

                 - ดา้นท่ี..................ข้อก าหนด ........................... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

 

3. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก ้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด ส่วนที่ 1 การบริหาร 
และการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก ้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 ระบุไว้ว่า ให ้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน  ้าที่ พิจารณาเสนอ 
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคล  ้องกับความต ้องการตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ และแผนการศึกษาแห ่งชาติ กระบวนการจัดระบบร้านค้าสหการจึงมีบทบาทใน 
การรับสนองนโยบายในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการบริโภค การค้า 
และการบริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาด้านสังคมศึกษาร้านค้าสหการจึงเป็นส่วนและวัฒนธรรม 
หนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักเลือ ก 
สินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคท่ีมีคุณภาพและทันสมัยในราคาย่อมเยาอีกด้วย 

ร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย ่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ เรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น 
ในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เข้ากับยุคสมัย ตลอดจนการเลือกใช้บริการสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคที่มี 
คุณภาพราคาย่อมเยา 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงร้านค้าสหการวิทยาลัยอกษาชีวศึปตัตานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาบริการสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ีคุณภาพและราคาย่อมเยาได้ใช้ 
4.3 เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการร้านค้าสหการให้มีการบริการที่เข้ากับยุคสมัย 

5. ผลผลิตโครงการ Output) 

5.1 มีร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีที่มีประสิทธิภาพที่จากการพัฒนาปรับปรุง 
5.2 มีบริการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพและราคาย่อตรงตามควเยามต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
5.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนบริการที่เข้ากับยุคสมัยได้รับการ 

6. ผลลัพธ์โครงการ 

6.1 สถานศึกษามีร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีที่มีประสิทธิภาพ 
6.2 สถานศึกษามีร้านค้าสหกาบริการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมคีุณภาพและราคาย่อมเยาที่ 
6.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาได้รับการบริการที่เข้ากับยุคสมัย 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชน 

8. พื้นที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายบริการสินคได้ใช้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ และราคาย่อมเยา 
9.3 ร้านค้าสหการมีระบบการจัดการและการบริการที่เข้ากับยุคสมัย 

 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 

 
 ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
   
เชิงปริมาณ ร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1  ร้าน 

   
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายบริการสินค้าได้ใช้  

 อุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพและราคาย่อมเยา  

 - ระบบการจัดการที่เข้ากับยุคสมัยและสามารถใช้งานได  

 ประสิทธิภาพ  
   
เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 12 เดือน 

   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 270,000.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ทบทวนผลการประเมิน 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการสินค้าและบริการ 
ร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
200,000.- 
70,000.- 

 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

 
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

   
 
 

 
 
 

    

รวมเงิน   270,000.-  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   270,000.-  
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12. การติดตามและประเมินผล: 

วิธีการ : ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ : แบบประเมิน 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563– กันยายน 2564 
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โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางวัชรี  จ าเนียรสุข      
    ต าแหน่ง  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา   โทรศัพท ์  073-333000   
    โทรสาร    073-336185   โทรศัพท์เคลื่อนที่      087-9689861  
    E-mail       Tukmig16@gmail.com         

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่......3..........กลยุทธ์ที่......1.......... 
                          ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....1.........ประเด็น ......1.2........... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับวิชาชีพและคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่วน
ประสานความสัมพันธ์กัน ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันดูแล ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน ร่วมมือกัน
ในการร่วมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนร่วมกับทางวิทยาลัยฯ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
การรับรู้ถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาจบตามหลักสูตร ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา และไม่ประพฤติผิดระหว่างที่มี สถานะเป็น
นักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุก
คนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนน าข้อมูลไป
ก าหนดแนวทางส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเพ่ือ 

 เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
4.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเพ่ือเป็นแนวทาง 

 ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติ 
 ต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจ และรับรู้ถึงกฎ ระเบียบ วินัย 
และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาจบตามหลักสูตร ภายใต้การดูแลของ 
ครูที่ปรึกษา และไม่ประพฤติผิดระหว่างที่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 150 คน และระดับชั้น ปวส. 550 คน  ครูที่ปรึกษา จ านวน  63 คน 

8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเพ่ือ 

 เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
9.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเพ่ือเป็นแนวทาง 

 ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองมีความเข้าใจ และรับรู้ถึงกฎ ระเบียบ วินัย 
และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาจบตามหลักสูตร ภายใต้การดูแลของ 
ครูที่ปรึกษา และไม่ประพฤติผิดระหว่างที่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา 

- 

เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 50,000.- บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตาน ี

 
 

   

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)  
 - โครงการจัดท าคูม่ือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

   
 

  
50,000 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

    
 

    

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 50,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 50,000    
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12. รายละเอียดงบประมาณ  50,000 บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร    
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (700 เล่ม x เล่มละ 70 บาท) 49,000 
       1.2.4 เงินรางวัล   
       1.2.5 ค่าอาหารกลางวัน  
       1.2.6 ค่าอาหารว่าง  
  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   
       1.3.1 วัสดุส านักงาน 1,000 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ  
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  

 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564      
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายมานิต  เหล็มปาน 

ต าแหน่ง       ครู   โทรศัพท์ 073-333000    
โทรสาร 073-336185  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8975334  

     E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที่    1       กลยุทธ์ที่   1 , 2 
  ยุทธศาสตร์ที่................กลยทุธ์ที่................ 
 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่  2   ประเด็น  2.2 
 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 สถานศึกษาคุณธรรม  
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยฯ มีการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้า

ศึกษาต่อ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากที่วิทยาลัยฯ จะต้องประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองจ านวนมากตามจ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่สังกัดอยู่ แต่โอกาสที่จะพบปะกับผู้ปกครองจ านวนมากพร้อมกันนั้นหาโอกาสได้ยาก 
นอกจากในช่วงที่นักเรียน นักศึกษามารายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯ จะได้มีโอกาสชี้แจงกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่จะใช้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแล
ของผู้ปกครอง เพ่ือจะได้รับทราบแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อันเป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ
ของนักเรียน นักศึกษา และเพ่ือประสานงานกับวิทยาลัยฯ ได้ทันท่วงที รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
4.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา 
4.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านสันติวิธีและความรู้

ทางด้านสิทธิ 
4.5 เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่จะไม่กระท าการละเมิดหรือถูกล่วงละเมิดได้สามารถพิทักษ์

สิทธิ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

5.1 ครู 63 คน 
5.2 บุคลากรทางการศึกษา 41 คน 
5.3 ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 1,160 คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
6.1 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา 1,160 คน เข้าประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา 
6.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจ รับทราบแนวปฏิบัติของสถานศึกษาและร่วมกันดูแลบุตรหลานระหว่าง

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา   

7. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 

8. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
9.1 ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจ รับทราบแนวปฏิบัติของสถานศึกษา และร่วมกันดูแล

บุตรหลานระหว่างศึกษา อยู่ในสถานศึกษา 
9.2 มีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 90 % คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษามี 

ความเข้าใจ รับทราบแนวปฏิบัติของสถานศึกษา และร่วมกันดูแล
บุตรหลานระหว่างศึกษา อยู่ในสถานศึกษา 

- 

เชิงเวลา ปีการศึกษา 2564 - 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้  48,400 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
ระบุต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

เงินอุดหนุน 
1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

  
 
 
 

         
 
 
 
 
 

นักเรียน/นักศึกษา 
และผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
- กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

 
 

  
 
 

 

24,200 

   

- กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

    

24,200 

   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

   
 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

    
 
 

    

รวมเงิน 48,400    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 48,400    
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12. รายละเอียดงบประมาณ   48,400  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ  
       1.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1,160 คน x 20 บาท) x 2 ภาคเรียน 46,400 
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  
       1.3.1 วัสดุส านักงาน  
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (1,000 บาท x 2 ภาคเรียน) 2,000 

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13.  การติดตามและประเมินผล : 
วิธีการ : สรุปโครงการเป็น PDCA 
เครื่องมือ : ใช้แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

................................................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
1. ช่ือโครงการ : การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ  และ รองฝ่ายวิชาการ 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
    โทรศัพท์ 0 73 33 3000 
    โทรสาร 0 73 33 6185   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9658 2449 
2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่...............กลยุทธ์ที่................ 
                          ยุทธศาสตรท์ี่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี......2....ตัวบ่งช้ี .........2.6............... 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือ
รองรับการจ้างงาน  ทั้งภาคธุรกิจบริการ  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ผลิตก าลังคนจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจ
เรียนทางด้านอาชีพ  ซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพปัจจุ บันค่านิยมของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน มุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญ เพ่ือเข้าสู่ระดับ อุดมศึกษา ส่งผลให้ขาด
ก าลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วม
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพ่ือให้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
มีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที  การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน  สามารถผลิตก าลังคนในระดับฝีมือที่ได้
มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงจัดให้มีการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัย
เรียนและวัยท างานตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยาย
วิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ
หลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการท าความตกลงร่วมมือกัน
ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษา 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

 4.1  เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 4.2  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 4.3  เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 4.4  เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่
ไปกับหลักสูตรอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียนที่เรียนในระบบทวิศึกษา 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนที่เรียนในระบบทวิศึกษา 
7. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และ โรงเรียนเตรียมศึกษา จ านวน  80  คน 
8. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   
  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและ
ความสนใจ โดยสามารถน าผลการเรียนจากรายวิชามาขอโอนเพื่อนับหน่วยกิตสะสมภายหลังที่ได้สมัครเข้า
เรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา   80  คน 
เชิงคุณภาพ เป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสทางด้านอาชีวศึกษาให้กับ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาใน
หลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2563 ถึง 1/2564  
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000  
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11. สรุปขั้นตอน /วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน 
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบ ุ
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมชี้แจง 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - วางแผนการด าเนินงาน 

     
 
 
 

นักเรียน 
จ านวน  80 คน 

 
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
    - กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)     

 
 
    

50,000.- 
   

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการด าเนินงาน 

        

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (Act) 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

        

รวมเงิน 50,000.-    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000.-    
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12. รายละเอียดงบประมาณ   50,000  บาท 
หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบด าเนินงาน  
  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  
       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000.- 
  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  
       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 10,000 .-  
       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  
       1.2.4 เงินรางวัล  
       1.2.5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
       1.2.6 ปรับปรุง  
  1.3 ค่าวัสดุ (ระบุตัวคูณ)  

       1.3.1 วัสดุส านักงาน 30,000.- 
       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  
       1.3.3 วัสดุการศึกษา  
       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  
       1.3.6 อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................  

13.  การติดตามและประเมินผล : 
 วิธีการ : สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 เครื่องมือ  :   แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ระยะเวลา :  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
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