
งปม. อุดหนุนฯ บกศ. ฝ่าย งานที่รับผดิชอบ

พนัธกจิที่ 1 ผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวิชาชีพทุกระดบัอย่างทั่วถงึและเสมอภาค

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยทุธ์ที ่ 1  อาชีวแนวใหม่ มุ่งพฒันาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 325,000       -               2,170,000  

 - กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา ปวช. และ  ปวส. 15,000         ฝบ. งานทะเบียน

 - กิจกรรมมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา 50,000         50,000       ฝบ. งานทะเบียน

 - กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 2,000,000  งานเทียบโอนฯ

 - กิจกรรมเชิญวิทยากรมาร่วมสอน 50,000       ฝว. งานหลกัสูตร

 - กิจกรรมศึกษาดูงานนกัศึกษา 50,000       ฝว. ทุกแผนกวิชา

 - กิจกรรมส่งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์สถานประกอบการ 5,000           10,000       ฝผ. งานความร่วมมือ

 - กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100,000       ฝว. อาชีวระบบทวิภาคี
 - กิจกรรมนกัศึกษาและสถานศึกษาพระราชทาน 100,000       ฝพ. งานกิจกรรม

 - กิจกรรมปรับปรุงระบบวดัผลและประเมินผล 50,000         ฝว. งานวดัผล

 - กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ 5,000           ฝว. งานวดัผล

 - กิจกรรมประชุมสมัมนาสร้างความเขา้ใจการจดัการเรียนแกนมธัยม 10,000       ฝว. งานแกนฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฝึกทักษะด้านอาชีพเพือ่แก้ปัญหาความยากจนและบริการเพือ่สาธารณะ

กลยุทธ์ที่  5  การบริการวชิาชีพแก่ชุมชน สังคม และบริการเพือ่สาธารณะ

2 โครงการบริการวชิาชีพและท้องถิ่น 395,000       -               5,000         

 - กิจกรรมเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ** 5,000           ฝพ. งานโครงการพิเศษ

 - กิจกรรมขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)** 5,000           ฝพ. งานโครงการพิเศษ

 - กิจกรรมอาชีวร่วมดว้ยช่วยประชาชน  2  คร้ัง 60,000         ฝพ. งานโครงการพิเศษ

 - กิจกรรมขบัข่ีปลอดภยั 5,000           ฝว. ช่างยนต์

 - กิจกรรม SMEs และแผนธุรกิจ 30,000         ฝผ. งานธุรกิจ

 - กิจกรรมไฟฟ้าอาสาพฒันาชุมชน 5,000         ฝว. ผน.ไฟฟ้าก าลงั

 - กิจกรรมอ าเภอยิม้  11  คร้ัง 50,000         ฝพ. งานโครงการพิเศษ

 - กิจกรรมจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอ าเภอพล 250,000       ฝพ. งานโครงการพิเศษ

หมายเหตุ   **  ไม่รวมในงบนี้
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมทักษะความรู้สู่การพฒันาคุณภาพชีวติ

กลยุทธ์ที่  10  คุณธรรมน าวิชาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลนักศึกษา 30,000         -               515,000     

 - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 10,000         ฝว. ผน.สามญั
 - กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 15,000         ฝว. ผน.สามญั
 - กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 10,000       ฝว. ผน.สามญั
 - กิจกรรมซ่อมเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5,000           5,000         ฝว. ผน.สามญั
 - กิจกรรมเปิด-ปิดประชุมองคก์ารระดบัหน่วย 10,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมประชุมทางวิชาการองคก์ารวิชาชีพ ระดบัหน่วย 30,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 25,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ (ลานกีฬา) 5,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมปรับแต่งพ้ืนท่ีค่ายลูกเสือชัว่คราว 30,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบติัการครูผูส้อนวิชาลูกเสือวิสามญั 5,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามญั 50,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมประชุมลูกเสือวิสามญัระดบัภาค 50,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกบัเทศบาล 25,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมวนัปิยะมหาราช 7,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมเขา้แถวหนา้เสาธง 1,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมสานสมัพนัธ์นอ้งไหวพ่ี้ 1,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมยิม้ไหวแ้ต่งกายสะอาด มารยาทดี 2,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมพฒันาจิต 3,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมอาสาพฒันา 5,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมนกัศึกษาภายใตก้ารนิเทศ 3,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมงานเทศกาลประเพณีผูกเส่ียว 20,000       ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมประกวดดาว-เดือนวิทยาลยัการอาชีพพล 3,000         ฝพ. งานกิจกรรม
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศีกษา 10,000       ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 5,000         ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 50,000       ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 20,000       ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 10,000       ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมจดัท าคู่มือนกัเรียนนกัศึกษา 50,000       ฝพ. งานแนะแนว

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 30,000       ฝผ. งานความร่วมมือ
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พันธกิจที่ 2  สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาที่มคุีณภาพได้มาตรฐาน
ประเดน็ยุทธศาสาตร์ที่ 4 การปรับระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที ่ 11 สร้างระบบบริหารจัดการพฒันาบุคลากรและพฒันาสถานศึกษาให้มคุีณภาพได้มาตรฐาน 

4 โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 170,000       -               62,000       
 - กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมวิชาชีพครู-บุคลากร 100,000       50,000       ฝบ. งานบุคลากร
 - กิจกรรมส่งเสริมครูฝึกงานร่วมกบัภาครัฐและเอกชน 20,000         ฝผ. งานความร่วมมือ
 - กิจกรรมจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดัท าแผนการสอนแบบบูรณาการ 33,000         2,000         ฝว. งานหลกัสูตร

 - กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,000           10,000       ฝว. งานหลกัสูตร

 - กิจกรรมนิเทศการสอน 10,000         ฝว. งานหลกัสูตร

 - กิจกรรมครูท่ีปรึกษาดีเด่น 5,000           ฝพ. งานท่ีปรึกษา

5 โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ 175,000       -               65,000       

 - กิจกรรมจดัท าวารสารส่ือประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั 20,000         ฝบ. งานประชาสัมพนัธ์

 - กิจกรรมพฒันาอาคารสถานท่ี 150,000       50,000       ฝบ. งานอาคารสถานท่ี

 - กิจกรรม  5 ส และประหยดัพลงังาน 5,000           15,000       ฝบ. งานกิจกรรม 5 ส

กลยุทธ์ที่  12 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศักยภาพงานและแหล่งเรียนรู้ 

6 โครงการพฒันาเทคโนโลยีศูนย์การเรียนวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 50,000         -               -             

 - กิจกรรมจดัซ้ือหนงัสือนิตยสาร 50,000         ฝว. งานวิทยบริการ

กลยุทธ์ที่  14 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์การศึกษาและอาคารสถานที่ให้ได้มาตราฐาน เพิม่ประสิทธิภาพการบริการ

7 โครงการพัฒนาและจดัหาส่ือการเรียนการสอนทีท่นัสมัย -               -               1,238,000  
กิจกรรมจัดหาส่ือและครุภณัฑ์ส านักงาน -               -               698,000     
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองค านวณ 40 เคร่ือง 120,000     ฝว. ผน.บญัชี
 - กิจกรรมพฒันา จดัหา ชุดส่ือการจดัการเรียนการสอน 200,000     ฝว.งานส่ือ/ผน.สามญั

 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 10,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองชาร์ทไฟฟ้า 10,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองพิมพบ์ตัรนกัศึกษา 60,000       ฝบ. งานทะเบียน
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ UPS 10,000       ฝบ. งานทะเบียน
 - กิจกรรมจดัซ้ือชุดรับแขก 50,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดและจดัซ้ือผา้ประดบั 33,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 8 เคร่ือง 150,000     ฝบ. งานอาคาร
 - กิจกรรมจดัซ้ือและจดัท าโต๊ะฝึกปฏิบติั  15  ตวั 50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  6 ตวั 5,000         ฝว. ผน.สามญั
กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -               -               160,000     
 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 100,000     ฝบ. งานพสัดุ

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑส์ านกังานและเคร่ืองใชส้ านกังาน(ถ่ายเอกสาร) 50,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมจดัหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑส์ านกังาน (ฮาร์ดดิสก)์ 10,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
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 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 100,000     ฝบ. งานอาคาร
 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.บญัชี

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.คอมพิวเตอร์

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 20,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑเ์คร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 30,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑเ์คร่ืองฉีดพลาสติก 30,000       ฝว. ผน.คอมพิวเตอร์

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงชุดฝึก พี แอล ซี 50,000       ฝว. ผน.ไฟฟ้า

8 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และห้องเรียนทนัสมยั 100,000       -               2,400,000  

 - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ 50,000         2,000,000  ฝบ. งานอาคาร
 - กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงพฒันาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 50,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน 50,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บวสัดุอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 20,000       ฝว. งานวิทยบริการ

 - กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 50,000       ฝว. งานวิทยบริการ

 - กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนถนน 50,000         50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมปรับปรุงต่อเติมแผนกช่างยนต์ 100,000     ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมปรับปรุงห้องเคร่ืองมือ 50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาห้องส านกังานองคก์ารวิชาชีพ 30,000       ฝพ. งานกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสาตร์ที่ 6 การพัฒนากฏหมายการศึกษา

กลยุทธ์ที่  18 ปฎรูิปการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนากฏหมาย

9 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานน าสู่สถานศึกษาคุณภาพ 205,000       -               -             

 - กิจกรรมประกนัคุณภาพภายใน 50,000         ฝผ. งานมาตรฐาน

 - กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยาลยัการอาชีพพล 150,000       ฝผ.งานขอ้มูลสารสนเทศ

 - กิจกรรมพฒันาระบบการวางแผนใหเ้ช่ือมโยงในระดบัปฏิบติั 5,000           ฝผ. งานวางแผน

งปม. อุดหนุนฯ บกศ. ฝ่าย งานที่รับผดิชอบ
พนัธกิจที่ 3 วจิัย สร้างนวตักรรม พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่การประกอบอาชีพเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนั

ประเดน็ยุทธศาสาตร์ที ่7 การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555     63



กลยทุธ์ที ่ 22  ส่งเสริมการสร้าง วจิัย นวตักรรมแห่งการเรียนรู้ เอือ้ต่อการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

10 โครงการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 245,000       -               30,000       

 - กิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศดา้นการวิจยั 30,000         ฝผ. งานวิจยั

 - กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนกัศึกษา 20,000         ฝผ. งานนวตักรรม

 - กิจกรรมศึกษาดูงานการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 20,000         ฝผ. งานนวตักรรม

 - กิจกรรมจดัท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 120,000       ฝผ. งานนวตักรรม

 - กิจกรรมพฒันาต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 50,000         ฝผ. งานนวตักรรม

 - กิจกรรมฮอนดา้ประหยดัเช้ือเพลิง 5,000           30,000       ฝผ. งานนวตักรรม

1,695,000    -               6,485,000  

8,180,000    รวมเงินทั้งส้ิน
รวม



3,192,500    
4,201,000    
1,486,000    

710,500       
9,590,000    

9,713,000    
9,590,000    

123,000       

งปม. อุดหนุนฯ บกศ. ฝ่าย งานที่รับผดิชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปี.........9.........



 



อาชีวระบบทวิภาคี

2555     59

2555     60



2555     61



งานความร่วมมือ

งานส่ือ/ผน.สามญั

2555     62



ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

งานขอ้มูลสารสนเทศ

2555     63





470,000           5,000                 2,717,500           
470,000           20,000               3,711,000           
470,000           20,000               996,000              
435,000           10,000               265,500              

1,845,000        55,000               7,720,000           9,620,000      

1,793,000        7,720,000           
52,000             -                      

.........


