
-  คํานํา - 
  

  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2556 ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแผนควบคุมการ

ใชงบประมาณ การกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณทั้งหมดของวิทยาลัย

ประมงปตตานีที่ไดรับจัดสรรมา ตามปงบประมาณ 2556 ทําใหการใชงบประมาณมีความคุมคาและประหยัด

มากที่สุด และเปนการควบคุมงบประมาณของแตละโครงการที่ไดรับจัดสรร 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2556 โดยฝายแผนงานและความรวมมือ ไดเก็บรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดของวิทยาลัยประมงปตตานี ต้ังแต  รายละเอียดแผนงานโครงการ วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายดานการศึกษา นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนภูมิผูบริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน พันธ

กิจ ของวิทยาลัยประมงปตตานี ประวัติวิทยาลัยประมงปตตานี แผนที่วิทยาลัยประมงปตตานี ขอมูลนักเรียน 

นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เปาหมายจํานวนนักเรียน 

นักศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556  ขอมูลบุคลากรทางการศึกษา ประมาณการรายรับ รายจายเงินบํารุง

การศึกษาของวิทยาลัยประมงปตตานี การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จําแนก

ตามผลผลิต การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ.2556 จําแนก

ตามผลผลิต สรุปงบหนารายจาย  จําแนกตามแผนงบประมาณ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2555  รายละเอียดแผนงานโครงการ 

 

 

1 ตุลาคม  2555 

              ประจําปงบประมาณ 2556 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

คํานํา      

วิสัยทัศน พันธกิจ ของ สอศ.        1 

นโยบายดานการศึกษา         2 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       4 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2555       6 

ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   9 

แผนภูมิผูบริหารสถานศึกษา        11 

วิสัยทัศน/พันธกิจ วิทยาลัยประมงปตตานี       12 

ประวัติ/สถานท่ีต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี        

 ประวัติความเปนมา        13  

 ทําเนียบผูบริหาร         17 

 สถานที่ต้ังและพื้นที ่        17 

 ภารกิจหลักของวิทยาลัย        17 

 เปาหมายของวิทยาลัย        18 

 ปญหาและอุปสรรค        18 

 สถานที่ติดตอ         18 

 การคมนาคม         18 

แผนท่ีวิทยาลัยประมงปตตานี        19 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555     20  

เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   21 

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556      22 

เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556      23 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 จําแนกตามผลผลิต 24 

การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา  (เงินบํารุงการศึกษา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2556  26 

สรุปงบหนารายจาย  จําแนกตามแผนงบประมาณ      28 

ภาคผนวก 

 

 

 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

ภาคผนวก 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)     40 

 โครงการงานการเงิน        43 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  46 

โครงการปรับปรุงซอมแซมรถนําเที่ยว (รถราง)     48 

โครงการบํารุงซอมแซมยานพาหนะ (รถตุกตุก)     50 

โครงการปรับปรุงพัฒนางานดานบัญชี      52 

โครงการประชุมประจําเดือน       54 

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต      57 

โครงการติดต้ังกลองวงจรปด       59 

โครงการพัฒนางานพัสดุ        61 

โครงการพัฒนางานระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี    64 

โครงการสัมมนาวิชาโครงการ,โครงงาน      66 

โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ     68 

โครงการงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ    70 

โครงการเปลี่ยนทรายกรองนํ้า และสารกรองนํ้า นํ้าบาดาล    72 

โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     74 

โครงการการเลี้ยงเปดไข        76 

โครงการการเลี้ยงไกไข        78 

โครงการการเลี้ยงกวาง        80 

โครงการฟารมนกกระจอกเทศ       82 

โครงการเพาะเห็ด        84 

โครงการพัฒนาสวัสดิการภายในวิทยาลัยประมงปตตานี    86 

โครงการพัฒนาศักยภาพฝายแผนงานและความรวมมือ    88 

โครงการปลูกไมผลพื้นเมือง       90 

โครงการการปลูกผักและพืชไร       92 

โครงการปลูกขาวพื้นบาน        94 

โครงการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา    96 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

โครงการปรับปรุง ซอมบํารุงอุปกรณงานฟารมเกษตร    98 

 โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในบอดินเพื่อการคา     100 

โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังเพื่อการคา     102 

โครงการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในบอดินเพื่อการคา     104 

โครงการเพาะขยายพันธุปลาสวยงามเพื่อการเรียนการสอน    106 

โครงการเพาะขยายพันธุปลานิลแดงเพื่อการคา     108 

โครงการเพาะขยายพันธุปลานิลดําเพื่อการคา     110 

โครงการเพาะขยายพันธุปลาดุกรัสเซียเพื่อการคา     112 

โครงการการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินเพื่อการคา    114 

โครงการการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระกับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยฯ  117 

โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา   120 

โครงการการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส.ภาคสมทบ    123 

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร อศ.กช.     126 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน       128 

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฝายวิชาการ     131 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน      134 

โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล      137 

โครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   140 

โครงการพัฒนามาตรฐานหองสมุดวิทยาลัยฯ     142 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ 145 

โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ   147 

โครงการซอมบํารุงคอมพิวเตอรพีซี และคอมพิวเตอรโนตบุกของวิทยาลัยฯ  149 

โครงการซอมบํารุงเครื่องเสียงของวิทยาลัยฯ     151 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ     153 

โครงการพัฒนาหองเรียน        155 

โครงการพัฒนาหองสมุด IT       157 

โครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา      159 

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด     161 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

โครงการกิจกรรมกลางคืน        163 

โครงการกิจกรรมงานวันประมงสัมพันธ      166 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง เขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 168 

ปองกันสารเสพติดและโรคเอดส และสัมมนากิจกรรม อกท.หนวยปตตานี 

โครงการกิจกรรมวันเคารพคร ู       170 

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 1      172 

โครงการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมในสถานศึกษา โดยดีเจ   175 

โครงการจัดกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยปตตานี 177 

โครงการฝกอบรมพัฒนานักศึกษาแกนนําเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด 179 

โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักดวยกีฬา     181 

โครงการงานครูที่ปรึกษา        183 

โครงการงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “5 ธันวามหาราช” 185 

โครงการจัดประชุมเพื่อนําเสนอโครงการของนักศึกษา    187 

โครงการจัดหาเวชภัณฑเพื่อการปฐมพยาบาล     189 

โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา       191 

โครงการแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา      194 

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา      196 

โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ       198 

โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น    200 

โครงการเพิ่มศักยภาพฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    202 

โครงการพัฒนางานปกครอง       204 

โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนในวิทยาลัยประมงปตตานี    206 

โครงการฟุตซอลโกงกางคัพ ครั้งที่ 1       208 

โครงการเมาลิดสัมพันธ        210 

โครงการเย่ียมบานนักเรียน นักศึกษา      213 

โครงการรอมฎอนสัมพันธ (ละศีลอด) ประจําป 2556    215 

โครงการวันสําคัญ (กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2556)     218 

 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิชาชีพเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 220 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูสําเร็จการศึกษา    222 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมดิเกรฮูลูในสถานศึกษา     224 

โครงการ อกท.นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 226 

โครงการอาซูรอสัมพันธ        228 

โครงการพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาเกษตรศาสตร     230 

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   232 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   234 

โครงการปรับปรุงพัฒนาหองเรียนปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า    236 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร   238 

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการแผนกวิชาประมง     240 

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแผนกวิชาพื้นฐานประยุกต    242 

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.ยะหริ่ง   245 

โครงการการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ    247 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)     249 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร  252 

โครงการปรับพื้นฐานความรูวิชาชีพ พฤติกรรมพึงประสงคของนักเรียนนักศึกษา 254 

กอนไปฝกงานในสถานประกอบการ การติดตามนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝกงาน 

เพื่อเพิ่มโอกาสมีงานทํา  

 โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ    256 

 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาสูโลกอาเซียน    258 

 โครงการพัฒนาแผนกชางกลเกษตร      261 

 โครงการปรับปรุงซอฟแวรเพื่อปองกันไวรัสคอมพิวเตอรของวิทยาลัยประมงปตตานี 264 

 โครงการเครือขายเยาวชนเสริมสรางสันติสุขโดยสันวิธีในสถานศึกษา   266 

 โครงการปรับปรุงถนนภายใน       268 

 โครงการสรางลานเอนกประสงค       270 

ท่ีปรึกษา          272 



 

 

 

 

นายปรีชา เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

นายวรยุทธ ชีวรัตน   รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นายประวิทย อองสุวรรณ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประพนธ สกูลหรัง   รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายเสถียร เพ็ชรรัตน  รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

 

นายเสถียร เพ็ชรรัตน  รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางสาวสิริกาญจน บุญมาศ  เจาหนาที่งานฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 


